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هشامابنترجمه
،(هشاملابنالسيرة"

أصماعاكان،مؤرخ:الدينجمالمحمد،أبو،المعافريالحميريأيوببنهشامبنعبدالملكهو

النجف.فيإماماوكان،العربوأخبارواللغةبالأنساب

سنةوفاتهذكريون!ابنأنوفيه1/592الأعيانوفياتوفي،مصرفيوتوفيالبصرةفيونشأولد

وفاتهتأريخفييون!ابنلروايةترجيحوفيه2/211الرواةوانباه1/267.والنهايةالبدايةوفيهـ.218

هـ.213سنةوفاتهذكرقدخلكانابنأخذوعنه-الروضصاحب-السهيليوأن،ونسبثه

"القصائد:أيضأولهإسحالتىابنعنرواه"هشامابن"بسيرةالمعروف"النبوية"السيرة:كتبهأشهر

عن،موسىبنأسدعنرواهحمير!ملوكفيو"التيجان.الجاهليةفيوملوكهااليمناخبارفياالحميرية

ذلك.وغير"الغريبمنالسيرأشعارفيوقعماو"شرح.منبهبنوهبعن،سنانابن
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ض!ادمالق!محمدمنالزكئنالئسبسزدذكر
،،هشاملابنالسيرة"

!!

الزكيالنسبسزدذكر
عووشآدمالن!ث!صلهرتهدمحمدمن

:النحويهشايمنجنعبدالملكمحمدأبوقال

بن-شيبة:المطلبعبدواسم-المطلبعبدبنعبداللهبنمحمدىس!د:اللهرسولسيرةكتابهذا

قصي:واسم-قصيبن-المغيرة:منافعبدواسم-منافيعبدبن-عمرو:هاشمواسم-هاشم

بنخزيمةنجنكنانةبنالنضربنمالكبنفهربنغالببنلؤيبنكعببنمرةبنكلاببن-زيد

بن-أدد:ويقال-ادبنعذنانبنمعدبننزارنجنمضرنجنالياسنجن-عامر:مدركةواسم-مدركة

-تارحبنالرحمنخليلإبزاهيمبناسمعيلبننابتبنيشجبنجنيغرببنتيرحنجنناحوربننمقوم

بننوحبنسامبنارفخشذنجنشالخنجنعيبرنجنفالخبنراعوبنساروغنجنناحوربن-ازروهو

آدمبنيأؤلوكان،اعلم-تعالى-والله،يزعمونفيماالنبيإدرشىوهو-أخنوخنجنمتوشلخبنلمك

عح!.،ادمنجنشيثبنيانشبنقيننبنمفليلبنيردبن-بالقلموخطالنبؤةأعطي

المطلبيئ،إسحالتىبنمحمدعن،البكائيئعبداللهبنزيادحدثنا:هشامبنعبدالملكمحمدأبوقال

.وغيرهادري!حديثمنفيهوما!ادمالىجم!اللهرسولمحمدنسبمنذكرتالذيبهذا

عن،ثوبىبنشقيقبنزهيربنشيبانعن،السدوسيئخالل!نجنقرةبنخلادوحدثني:هشامابنقال

:قالأنه،دعامةبنقتادة

بنفالخبنارغوبناسرغنجنناحوربن-ازروهو-تارحابن-الرحمنخليل-ابراهيمبناسماعيل

بنمهلائيلبنيردنجنأخنوخبنمتوشلخبنلمكبننوحبنسامنجنأرفخشذبنشالخبنعابر

-لمج!ه.ادمبنشيثبنأنوشبنقاين

:الكتابهذاؤبهشامابننهج

ولدومن،ابراهيمبنإسماعيلبذكرالكتابهذامبتدىءاللهشاءانواناةهشامابنقال

وماءجرو،اللهرسولالىاسماعيلمن،فالاولالأول؟لأصلانجهمواولادهم،ولدهمنيث!حاللهرسول

سيرةحديثالىللاختصار؛الجهةهذهعلىاسماعيلولدمنكيرهمذكروتارك،حديثهممنيعرض



السلامعليهاسماعيلولدمنالنسبسياقة
"هشاملابن"السيرة

ذكر،فيهجميهاللهلرسولليسمماالكتابهذافياسحاقابنذكرهمابعضوتارك،عني!اللهرسول

لما؟عليهشاهداولالهتفسيراولا،الكتابهذامنلشيءسبباوليسشيء،القرآنمنفيهنزلولا

يشئعبعضهاوأشياء،يعرفهابالشعرالعلمأهلمنأحداارلمذكرهاواشعارا،الاختصارمنذكرت

اللهشاءإنومستقص،بروايتهالبكائيلنايقزلموبعفق،ذكرهالناسبغضيسوءوبعفق،بهالحديث

به.والعلم،لهالروايةبمبلغمنهذلكسوىماتعالى

السلامعليهاسماعيلولدمنالنسبسياقة

أمهم:ونسب!خصإسماعيلأولاد

:قال،المطلبيئاسحاقبنمحمدعن،البكائيعبداللهبنزيادحدثنا:هشامابنقال

ومنشا،،وأذئلوقيذر،،اكبرهموكان،نابتأ:رجلاعشراثني!ابراهيمبناسماعيلولد

عمروبنمضاضبتترعلة:وأفهم.وقيذما،ونبشويطورا،وطيما،واذر،ودما،،وماشيوصنممعا،

الجرهمي.

نسبها-يجتمعواليهكلها،اليمنابووقحطان-قحطانابن:وجرهم.مضاض:ويقال:هشامابنقال

.نوحبنسامبنازفخشذنجنشالخبنعابرابن

شالخ.بنعيبربنقحطانهوويقطن.شالخبنعيبرنجنيقطنبنجرهم:اسحاقابنقال

ومدفنه:!صإسماعيلعمر

اللهرحمةماتثم،سنةوثلاثينسنةمائة-يذكرونفيما-اسماعيلعمروكان:اسحاقابنقال

تعالى.اللهرحمهمهاجر،أمهمعالحجرفيودفنعليهوبركاته

وأراقالماءهراق:قالواكماالهاء؛منالالففيبدلونواجر،هاجر:العربتقول:هثامابنقال

مصر.أهلمن:وهاجر،وغيرهالماء،

ذلك:وسببمصربأهل-لمجي!االنبيوصاة

!،يهاللهرسولأن؛غفرةمولىعمرعن،لهيعةبنعبداللهعن،وهببنعبداللهحدثنا:هشامابنفال

الطبراني[رواه.وصهرا"نسبالهمفانالجعاد؛السحم،السوداءالمدرةاهل،الذمةاهلفيالله)الله:قال

].سلمةأمعنبنحوه

فيهم.تسرر-سي!اللهرسولأنوصهرهم،منهممج!النبياسماعيلأماننسبهم:غفرةمولىعمرقال

مارية:إبراهيموام،مصرمنالفرماامامكانتقريةالعرباممن،هاجر:اسماعيلأم:لهيعةابنقال

أنصنا.كورةمن،حمنمنالمقوقسلهأهداهاالتيعصالنبيسرية

بنعبدالرحمنأن؛الرهريشهالببناللهعبيدبنمسلمبنمحمدحدثني:اسحاقابنقال

مصر،فتحتم"اذا:قالعح!ماللهرسولأن،حدثه،السلميثمالانصاريمالكبنكعببنعبدالله

ذكرالتيالرحمما:الزهريمسلمبنلمحمدفقلتورحما"،ذمةلهمفانخيرا؛بأهلهافاستوصوا

].مقارببلفظ5174/المسندفيأحمدأ.منهماسماعيلامهاجركانت:فقاللهم؟-جي!واللهرسول



الأنصارنسبذكر
"هشاملابنالسيرة"

:العربأصل

ولدمنقحطان:يقولاليمنأهلوبعض،وقحطاناسماعيلولدمنكلهافالعرب:هشامابنقال

كلها.العربأبوإسماعيل:ويقول،إسماعيل

بنسامبنإرمبنعابرابناوجديسقوثمود،نوحبنسامبنارمبنعوصبنعاد:اسحاقابنقال

كفهم.عرث؛نوحبنسامبنلاوذبنووأميموعملاقوطسم،نوح

بنتيرح:يعربفولد،يشجببنيغرب:يشجبفولد،نابتبنيشجب:إسماعيلبننابتفولد

أدد:فولد،مقومبنأدد:مقوثمفولدناحور،بنمفوم:ناحورفولد،تيرحبنناحور:تيرحفولد،يعرب

ادد.بنعذنان

أد.نجنعدنان:ويقال:هشامابنقال

:عدنانأولاد

رجلين:عدنانفولد!،ابراهيمبناسماعيلولدمنالقبائلتفزقتعدنانفمن:اسحاقابنقال

.عدنانبنوعك،عدناننجنمعد

عك:موطن

فصارت؟فيهمفأقام،الأشعريينفيتزؤجعكاأنوذلك؟اليمندارفيعكفصارت:هشامابنقال

بنعريببنعمروبنهميسعبنزيدبنأددبننبتبنأشعربنو:والاشعريون،واحدةواللغةالدار

:ويقالأدد،بننبت:أشعر:ويقال،قحطانبنيعرببنيشجببنسبابنكهلانبنزيدبنيشجب

يشجب.بنسبأابن:أشعر:ويقال،هميسعبنزيدنجناددبنمذحح:ومالك،مالكابن:أشعر

بنمنصوربنسليمبنيأحدمرداسبنلعئاس؛عبيدةوأبوالاحمرخلفمحرزأبووانشدني

بعك:يفخر،عدنانبنمعدبننزاربنمضرنجنعيلانبنقيسنجنخصفةنجنعكرمة

مطردكلطردواحتىبغ!انتلقبواائذينعذناننجنوعك

؟الغوثبنالاسدبنمازنلولدشرباكان،باليمنمأرببسدماء:وغسان.لهقصيدةفيالبيتوهذا

ولدمنقبائلبهفسقواتحزبوامنهشربواوالذين،الجحفةمنقريببالمشللماب:غسان:ويقال،بهفسفوا

.قحطانبنيغرببنيشجببنسبأبنكهلانبنزيخدبنمالكبننبتبنالغوثبنالاسدبنمازن

الأنصارنسبذكر

بنعمروبنثعلبةبنحارثةآبنيوالخزرجالأوسبنو:والأنصار؟الأنصاريثابتبنحسانقال

الفوث:بنالاسدبنمازنبنثغلبةبنالقيسامرىءبنحارثةبنعامر

غحتمانوالماءنسبتناالأسدنجبمعشرفاناسألتاما

له.أبياتفيالبيتوهذا

،الغوثبنالأسدبنعبداللهبنعدنانبنعك:منهمبخراسانالذينوهم،عكوبعضاليمنفقالت

.الغوثبنالاسدبنعبداللهبنالديثبنعذثان:ويقال



"هشاملابنالسيرة"ماربسذوقضهاليمنمنخروجهفيعامربنعمروامر

معد:لادأو

بكرقضاعةوكانمعد،نجنوقضاعةمعد،بننزار:نفراربعةعدناننجنمعذفولد:اسحاقابنقال

معد.بنوايادمعد،نجنوقنص،يزعمونفيمايكنىبهالذيمعد

سبأمناوللانهسبا؛سميدمانما،عبدشمسسبأاسموكان-سبأنجنحميرالىفتيامنتقخسا-عةفاما

.قحطاننجنيغرببنيشجبابن-العربفي

قضاعة:

الجهنيئ؟مرةبنعمرووقال.حميربنمالكنجنقضاعة:وقضاعةاليمنفقالت:هشامابنقال

قضاعة:بنالحافبناذلمبنسودبنليثبنزيدبنوجهينة

حميربنمالكنجنقضاعةالأزهرالهجانالسيخبنونحن

المتبرتحتالمتقوشالحجرفيالمتكرغيرالمغروفالنسب

المنذر:بنالنعمانونسبمعدبنقنص

بنالنعمانمنهموكان-معدنعئىابيزعمفيما-بقيتهمفهلكتمعدبنقنصواما:اسحاقابنقال

.الحيرةملكالمتذر

منكانالمنذربنالنعمسانأن:الزهريشهاببنعبيداللهبنمسلمبنمحمدحدثني:اسحاقابنقال

معد.بنقنصولد

فنصق.:ويقال:هشامابنقال

بنيمنالأنصارمنشينيعن،الأخنسبنالمغيرةبنعتبةبنيعقوبوحدثني:اسحاقابنقال

بنمطعمبنجبيردعاالمتذر،بنالنعمانبسيفإتيحين!هالخطاببنعمرأن:حدثهأنه،زريختي

:يقولوكان،قاطبةوللعربلقريشقريشانسبمنجبيروكان-قصيئبنعبدمنافبننوفلبنعدفي

:قالثم،إياهفسلحه-العربإتسبالصديقبكرابووكان،!ظالصديقبكرابيمنالنسبأخذتانما

معد.بنقنصأشلاءمنكان:فقالالمنذر؟نجنالنعمال!جبيرياكانممن

اعلمفالثهنضر؟بنربيعةولدمنلخبممنرجلاكانأنهفيزعمونالعربسائرظما:اسحاقابنقال

.كانذلكافي

:عديبنلخمنسب

بنعريببنعمروبنهميسعبنزيدبناددبنمرةبنالحارثبنعديابن:لخم:هشامابنقال

نجننصربنربيعة:ويقالسبأ،بنعمروبنعديابن:لخم:ويقالسبأ،بنكفلانبنزيدبنيشجب

اليمن.منعامربنعمروخروجبعدباليمنتخلفوكانعامر،بنعمروبنحارثةأبي

ماربسدوقصةاليمنمنخزوجهفيعامبربنعمروأمر

فييحفرجرذارأىأنه-الأنصاريزيدابوحدثنيفيما-اليمنمنعامربنعمروخروجسببوكان

علىللسذبقاءلاانهفعلم،أرضهممنشاؤواحيثفيصرفونهالماء،عليهميحيسكانالذيمأربسذ
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إليهيقومأنولطمهعليهإغلظإذاولدهاضغرفامر،قومهفكاد،اليمنمنالنقلةعلىفاعتزم،ذلك

أمواله،وعرض،ولديأصغرفيهوجهيلطمببلدأقيملا:عمروفقال،بهأمرهماانجنهففعل،فيلطمه

،ولدهوولدولدهفيوانتفل،أموالهمنهفاشترواعمرو،غضبةاغتنموا:اليمنأشرافمنأشراففقال

عكبلادنزلواحتىفساروا،معهوخرجواأموالهمفباعواعامر،بنعمروعننتخلفلاالأزد:وقالت

البيتمرداسبنعباسقالذلكففيسجالأ،حربهمفكانت،عكفحاربتهم،البلدانيرتادونمجتازين

الأوسونزلت،الشامعامربنعمروبنجفنةآلفنزل؛البلدانفيفتفرقوا،عنهمارتحلواثمكتبنا،الذي

اللهأرسلثم،عمانعمانأزدونزلت،السراةالسراةأزدونزلتمزا،خزاعةونزلت،يثربوالخزرج

فىلسباكان!لقذ:-كتمحمدرسولهعلىوتعالىتباركاللهأنزلففيه،فهدمهالسيلالسدعلىتعالى

فاغرضؤا!غفوردوبطيبةب!ريرلمواشكروأرئبهتمززقمنكلواوشماليمينعنجئتانءايهجموم!كنهم

-16].15أسبأ:!اتعرمسيلعليهمفأرسلفا

.عبيدةأبوحدثنيفيما؛عرمةواحدته،السد:والعرم

بنقاسطبنوائلبنبكربنعليبنصعببنعكابةبنثغلبةبنقيسبنياعشى؟الأعشىقال

بندعميبنافصى:ويقال:هامابنقال-معدبننزاربنربيعةبنأسدبنجديلةبنأفصىبنهتب

بنقيسبنضبيعةبنسعدبنعوفبنشراحيلبنجندلبنقيسبنميمون:الأعشىواسم.جديلة

-:ثعلبة

العرمعليهاعقىومأربأسوةللمؤتسيذاكوفي

يرنملممؤارهجاءاذاحميرلهمبنتهرخائم

قسماذماوهنمسعيماعلىواعنابهاالرروعفأزوى

فطمطفلشزبعلىمتهنيقدرومااياديفصاروا

له0قصيدةفيالأبياتوهذه

بنمنصورنجنهوازنبنبكربنمنئهبنقسيئثقي!:واسم-الثقفيئالضلتابيبنأمئةوقال

-:عذنانبنمعدبننزاربنمضربنعيلانبنقيسنجنخصفةبنعكرمة

العرماسيلهدونمنيننوناذمأربالحاضرينلسبأمن

بنجعدةبنيأحدعبداللهبنقيس:واسمه،الجعديللنابغةوتروى،لهقصيدةفيالبيتوهذا

.هوازنبنبكربنمعاويةبنصعصعةبنعامربنربيعةبنكعب

الاختصار.منذكرتمااستقصالهمنمنعنيطويلحديثوهو

معهالكاهنينوسطيحشقوقصةاليمنملكنصربنربيعةأمر

نصر:بنربيعةرؤيا

وفظعهالتهرؤيافراى،التبابعةملوكأضعافبيناليمنملكنصربنربيعةوكان:اسحاقابنقال
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قداني:لهمفقال،اليهجمعهالامملكتهأهلمنمنجمأولاعائفاولاساحراولاكاهنايدعفلمبها،

إني:قالبتاويلها،نخبركعلينااقصضها:لهقالواوبتاويلها،بهافأخبروني،بهاوفظغتهالتنيرؤيارايت

بها،أخبرهأنقبلعرفهامنالاتأويلهايعرفلافانهتأويلها؟عنخبركمالىأطمثنلمبهاأخبرتكمان

فهمامنهما،اعلمأحدليسفانه،وشقسطيحالىفليبعثهذايريدالملككانفان:منهمرجللهفقال

عنه.سالبمايخبرانه

وشق:سطيحنسب

غئان.بنمازنبنعديبنذئببنمازنبنمسعودبنربيعةبنربيع:سطيحواسم

بجيلةأبووأنمار:نزار،بنانماربنعبقربنقسربنأفركبنرهمبنيشكربنصعبابن:وشق

وخثعم.

بجيلة:نسب

بننبتبنالغوثبنعمروبنلحيانبناراشبنأنماربنووبجيلة:اليمنوقالت:هشامابنقال

وخثعمبجيلةودار،الغوثبنلحيانبنعمروبناراش:ويقالسبا،بنكهلانبنزيدبنمالك

يمانية.

وسطيح:نصربنربيعةبين

وفظعتهالتنيرؤيارايتقداني:لهفقال،شققبلسطيحعليهفقدماليهما،فبعث:اسحاقابنقال

فوقعت،ظلمةمنخرجت،حممةرايت،أفعل:قالتأويلها،أصبتأصبتهاانفانك؛بهافأخبرنيبها،

جمجمة.ذاتكلمتهافأكلت،تهمةبأزضبى

الحرتينبينبماأحلف:فقالتأويلها؟فيعندكفما،سطيحياشيئأمنهااخطأتما:الملكلهفقال

سطيح،ياوأبيك:الملكلهفقال،جرشالىأبينبينمافليملكن؛الجشأرضكملتهبطن؛حنشمن

ستينمنأكثر،بحينبعدهبللا،:قال؟بعدهامهذازمانيأفي؟كائنهوفمتى،موجغلغائطلناهذاان

وسبعينلبضعينقطعبللا،:قال؟ينقطعامملكهممنذلكأفيدوم:قال،السنينمنيفضين؛سبعيناو

يليه:قالدهاخراجهم؟قتلهممنذلكيليومن:قال،هاربينمنهاويخرجونيقتلونثم؛السنينمن

مأسلطانهمنذلكأفيدوم:قال،باليمنمنهمأحدايتركفلا؛عدنمنعليهميخرج؛يزنذيبنارم

هذاومقن:قال؛العليئقبلمنالوحييأتيه؛زكيئنبي:قال؟يقطعهومن:قال،ينقطعبل:قال؟ينقطع

:قالالذهر؟آخرالىقومهفىالملكيكونالنضر؛بنمالكبنفهربنغالبولدمنرجل:قالالنبيئ؟

فيهويشقى،المحسنونفيهيسعد؛والاخرونالأولونفيهيجمعيوم،نعم:قالآخر؟منللدهروهل

لحق.بهأنبأتكماان؛اتسقاذاوالفلق؛والغسقوالشفق،نعم:قال؟تخبرنيماأحن:قال؛المسيئون

وشق:نصربنربيعة

نعم،:قال.يختلفانأمأيتفقانلينظر؛سطيحقالماوكتمه؛لسطيحكقولهلهفقال،شقعليهقدمثم
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نسمة.ذاتكلمنهااكلت؛واكمةروضةبينفوقعت؟ظلمةمنخرجت؛حممةرأيت

بأرضوقعت:قالسطيحأانإلاواحد؛قولهماوأناتفقا،فدأنهماعرفذلكلهقالفلما:قال

".نسمةذاتكلمنهافأكلت؛وأكمةروضةبينوقعت:شقوقال.جمجمةذاتكلمنهافأكلت؟تهمة

منالحرتينبينبماأحل!:قالتأويلها؟فيعندكفماشيئا،منهاشقيااخطاتما:الملكلهفقال

.نجرانإلىابينبينماوليملكن؛البنانطقلةكلعلىفليقلبن،ال!ودانارضكملينزلن؟إنسان

لا،:قال؟بعدهأمزمانيأفي؟كائنهوفمتى،موجعلغائطلناهذاان،شقياوابيك:الملكلهفقال

؟الشانالعظيمهذاومن:قال،الهوانأشدويذيقهم؛شانذوعظيممنهميستنقذكمثم؛بزمانبعدهبل

أفيذونم:قال،باليمنمنهمأحدايتركفلا،يزنذيبيتمنعليهميخرج،مدنولابدنيئليسغلام:قال

يكون؟والفضلالدينأهلبين؟والعدلبالحقيأتي؟مرسلبرسولينقطعبل:قال؟ينقطعامسلطانه

السماءمنفيهويدعى؟الولاةفيهتجزىيوم:قال؟الفصليوموما:قال،الفضليومإلىقومهفيالملك

الفوزاتقىلمنفيهيكون؟للميقاتالناسبينفيهويجمع؛والامواتالاحياءمنهايسمع؟بدعوات

ماإن؟وخفضرفعمنبيتهماوما؛والأزضالسماءورباي:قال؟تقولماأحق:قال،والخيرات

أمض.فيهمالحقبهأنبأتك

باطل.:أي،أمض:عمروابووقالحمير،بلغةهذاشكا؟:يعني،امض:هشامابنقال

:العراقالىنصربنربيعةهجرة

إنىلهموكتب،يصلحهمبماالعراقإلىبيتهوأهلبنيهفجهزقالا،مانصربنربيعةنفسفيفوقع

.الحيرةفأسكنهمخرزاذ،بنسابور:لهيقالفارسملوكمنملك

المنذر:بنالنعماننسب

بنالمنذربنالنعمان:وعلمهماليمننسبفىفهوالمنذر/،بنالنعماننصبربنربيعةولدبفيةفمن

الملك.ذلكنصر،بنربيعةبنعدفيبنعمرو

الاحمر.خلفاخبرنيفيماالمنذر،بنالمنذربنالنعمان:هشامابنقال

يثربالقوغزوة،اليمنملكعلئاسعدتبانكربابياستيلاء

-كربأبيأسعدتبانبنحسانإلىكفهاليمنملكرجعنصربنربيعةهلكفلما:إسحاقابنقال

بنالاذعارذيعمروبن-الاولتئعهووزيد:-زيدبنكربكلكيابن-الآخرتئعهوأسعد:وتبان

بنصيفيبنعديابن:إسحاقابنقال-الرائش:ويقال:هشامابنقال-الريشبنالمنارذيابرهة

عبدبنجشمبنمعاويةبنقيسبنعمروبنسهلبنزيدبنالطلمكهفكعببنالاصغرسبأ

والعرنجبئ:،العرنججبنالهميسعبنأيمنبنزهيربنعريببنقطنبنالغوثبنوائلبنشمس

.قحطانبنيشجببنيغرببنالأكبرسبأبنحمير

.قحطانبنيعرببنيشجب:هشامابنقال
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:تبانسيرةمنشيء

اليمن،الىالمدينةيهودمنالحبرينوساق،المدينةقدمالذيكربأبوأسعدوتبان:إسحاقابنقال

نصر.بنربيعةملكقبلملكهوكان،وكساهالحرامالبيتوعمر

المديد]:[منلهيقالالذيوهو:هشامابنقال

خبلهخيرهيسدأقكربابيمنحطيليت

ذلك:رسبب،المدينةأهلعلىتبانغضب

فيبهامرقدوكان،المدينةعلى-المشرقمنأقبلحين-طريقهجعلقدوكان:اسحاقابنقال

واستئصاللإخرابهامخمغوهوفقدمها،غيلةفقتل،لهانجناأظهرهمبينوخلفأهلها،يهبئفلم،بدأته

بنيأحدئمالنجار،بنيأخوطلةبنعمروورئيسهمالأنصار،منالحيهذالهفجمعنخلها،وقطعأهلها

بنعمروبنثعلبةبناللهتيمالنجار:واسمالنجار،بنمالكبنعامر:مبذوليواسم،مبذوليبنعمرو

عامر.بنعمروبنثعلبةبنحارثةبنالخزرج

أمه،:وطفةالئجار،بنمالكبنعامربنعمروبنمعاويةبنعمرو:طفةبنعمرو:هثامابنقال

.الخزرجبنجشمبنغضببنمالكبنحارثةعبدبنزريقبنعامربنزريقبنعامربنتوهي

أصحابمنرجلعلىعداأحمر،:لهيقالالنجار،بنعديبنيمنرجلكانوقد:اسحاقابنقال

التمرإنما:وقال،فقتله،بمنجلهفضربه،يجدهلهعذقيفيوجدهأنهوذلك،فقتله،بهمنزلحينتئع

ويفرونهبالنهاريقاتلونهكانواأنهمالأنصارفتزعمفاقتتلوا،:قال،عليهمحنقأتئعاذلكفزاد،أبرهلمن

.لكرامقومناانوالفه:ويقول،منهمذلكفيعجبه،بالليل

والئخاموالنضيروقريظة-قريظةبنيمناليهودأحبارمنحبرانجاءهاذ،قتالهممنذلكعلىتئعفبينا

بنلاويبنسعدبنالمسعبنال!بطنجنالئومانبنالصريحبنالخزرجبنوهدذ-وهووعمزو-

بنلاويبنقاهثبنيصهربنعمرانبنهارونبنعزرىبنعازربنتنحومبنالنجاربنخير

فيراسخانعالمان-عليهماللهصلى،الرحمنخليلابراهيمبناسحاقبن-اسرائيلوهويغقوب

إلأأبيتانفانك؛تفعللا،الملكأيها:لهفقالاوأهلها،المدينةإهلالمنيريدبماسمعاحين،العلم

نبيئمهاجرهي:فقالاذلك؟ولم:لهمافقال،العقوبةعاجلعليكنأمنولموبينها،بينكحيلتريدما

لهماانورأى،ذلكعنفتناهى،وقرارهدارهتكون،الزمانآخرفيقريشمنالحرمهذامنيخرج

بنالعرىعبدبنخالدفقالدينهما؛علىواتبعهما،المدينةعنفانصرفمنهما،سمعماوأعجبهعلما،

طلة:بنبعمرويفخرالنخاربنمالكبنغنمبنعوفبنعمروبنغزئة

؟وطرهلذةمنقضىأنمذكرةنهىقذأنمأصحا

؟عصرهأوالسبابذكرلوما،الشبابتذئحرتأم

عبرها!لفتىآتىمثلهارباعيةحرلثائها

الزهرهمععدواأتتاذأسداأؤعمرانفاسألا
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ذفرةأنجدانهاسئغكربأبوفيهافيلق
النجرة؟امعوفيأبنيبهائجنؤممنقالوا:ثئم

ترهوإنقتلىفيهملناإنالنجاربنيبل

النثرهكالغنية.مذهامسايفةفتلقتهم

عصمرةقومهالإلهصمفطلةنجنعمروفيهم

قدرةيكقلاعحمرأرامومن،الملوكسامسيد

بينكانواالذينيهود،منالحيهذاعلىتئعحنقكانإنماانهيزعمونالأنصارمنالحيوهذا

5:شعرفيتالولذلك؟عنهمانصرفحتىمنهفمنعوهمهلاكهمارادوانما،أظهرهم

مقسديوبمبعقابلهمأؤلىيثرباحلأسبطينعلى-خقا

إثباته.منمنعناالذيفذلك؟مصنوعالبيتهذافيهالذيالشعر:هشامابنقال

ذلك:فيسبيعةوشعروتعظيمهالبيتوكسوته،اليهوديةتباناعتناق

اليمن،إلىطريقهوهي،مكةإلىفتوجهيعبدونها؛أوثاناصحابوقومهتئعوكان:اسحاقابنتال

فقالوامعد،بننزارنجنمضرنجنإلياسبنمدركةبنهذفيمننفرأتاه،وامجعسفانبينكانإذاحتى

والياقوتوالزبرجداللؤلؤفيه،قبلكالملوكاغفلتهدائير،مالبيتعلىندلكألا،الملكايها:له

هلاكهالهذليونارادوانما،عندهويصفون،أهله5يعبدبمكةبيتتالوا:،بلى:تال؟والفضةوالذهب

الحبرينإلىارسلتالوالمااجمعفلما،عندهوبغىالملوكمن5أرادمنهلاكمنعرفوالما؟بذلك

الأرضفياتخذهللهبيتانعلمما،جندكوهلاكهلاككالاالقومأرادما:لهفقالا،ذلكعنفسألهما

أصنعأنتأمراننيفماذا:قالجميعا،معكمنوليهلكنلتهلكن،اليهدعوكمافعلتولثن،غيرهلنفسه

راسكوتحلق،وتكرمه،وتعطمه،بهتطوف؛اهلهيصنعما5عندتصنعقالا:؟عليهقدفتأناإذا

ابينالبيتانهواللهاماتالا:ذلك؟منأنتمايمنعكمافما:تال،عندهمنتخرجحتىلهوتذل،عنده

التيوبالدماء،حولهنصبوهاالتيبالاوثانوبينهبينناحالوااهلهولكن،أخبرناكلكمالىانه،ابراهيم

الئفرفقزبحديثهما،وصدقنصحهمافعرف-لهتالاكمااو-شرفياهلنجسوهم،عندهيهرقون

رأسه،وحلق،عندهونحر،بالبيتفطاف،مكةقدمحتىمضىثم،وأرجلهمأيديهمففطعهذفيمن

المنامفيوأري،العسلويسقيهماهلها،ويطعم،للناسبهاينحر-يذكرونفيما-أيامستةبمكةوأتام

نااريثمالمعافر،فكساه،ذلكمنأحسنيكسوهأناريثم،الخصففكساه،البيتيكسوأن

وأوص،البيتكسامناول-يزعمونفيما-تئعفكان،والوصائلالملاءفكساهذلكمنأحسنيكسوه

لهوجعك-المحايضوهي-مئلاةولاميتةولادمأ5يقربووالأ،بتطهيرهوأمرهم،كاجرهممنولاتهبه

بنبكربنمعاويةبننصربنعوفبنجذيمةبنزبينةبنالاجثبنتسبيعةفقالتومفتاحا،بابا

بنكعببنمنافعبدعندوكانت،عيلانبنقيسبنخصفةبنعكرمةبنمنصوربنهوازن

منه،لهالايني،كنانةبنالنضربنمالكبنفهربنغالببنلؤيبنكعببنمزةبنتيمبنسغد
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بها:صنعومالهاوتذللهتئعاوتذكرفيها،البغيعنوتتهاه،مكةحرمةعليهتعظبمخالد،:لهيقال

الكبيرولاالضغيرلاءبمفتظلملا،ابني

الغروريغزثكولا،خيبمحارمها،واخفظ

السرورأطرافيلقءبم!يظلممن،أبني

السعيربخديهويلخونجههيضرب،أبنيئ

يئورظالمهافوجدتجربتهاقد،ابني

قضوربعرصتهابنيتوما.أ!الله

ئبيزفيتأمنوالعصمطيرهاامنوالله

الحبيربنيتهافكساتئعغزاهاولقد
بالتذورفاؤفىفيهاملكهرئيوأذذ

بعيرألفابفنائهاحافيااليهايمشي
والجرورالمهاريلحمافلهايطعمويظل

الشعيرمنوالزحيض!ىالمص!العسليسقيهم

بالضخورفيهايزمونجيشهأفلكوالفيل
والخزيرالأعاجموفيدالبلااقصىفيوالملك

الأمورعاقبةكيف!مواتحدثتاذافاشمغ

.تعربلاقوافيهاعلىيوقف:هشامابنقال

وبينه:بينهمالناروتحكيمهم،اليهوديةالىقومهتباندعوة

إلىقومهدعا،اليمندخلإذاحتى،بالحبرينجنودهمنمعهبمناليمنالىمتوجهامنهاخرجثم

باليمن.كانتالتيالنارالىيحاكموهحتىعليهفأبوا،فيهدخلفيماالدخول

بنمحمدبنإبراهيمسمعت:قال،القرظيئمالكابيبنثعلبةانجنمالكأبوحدثني:اسحاقابنقال

لا:وقالوا؛ذلكوبينبينهحميرحالتليدخلها،اليمنمندنالفاتئعاأن:يحدثعبيداللهبنطلحة

النار،الىفحاكمنا:فقالوا،دينكممنخيرانهوقال،دينهإلىفدعاهمديننا،فارقتوقدعليناتدخلها

الظالم،تأكل؛فيهيختلفونفيمابينهمتحكمناز-اليمنأهليزعمفيما-باليمن.وكانت:قال،نعم:قال

أعناقهمافيبمصاحفهماالحبرانوخرج،دينهمفيبهيتقربونومابأوثانهمقومهفخرج،المظلومتضرولا

حادوانحوهماقبلتفلما،اليهمالنارفخرجت،منهتخرجالذيمخرجهاعندللنارقعدواحتىمتقلديها،

فأكلت،غشيتهمحتىفصبروالها،بالصبروامروهمالناسمنحضرهممنفذمرهموهابوها،عنها

تعرقاعناقهمافيبمصاحفهماالحنرانوخرجحمير،رجالمنذلكحملومنمعها،قزبواوماالأوثان

اليهوديةأصلكانذلكوعنهنالكفمن،دينهعلىحميرذلكعندفأصفقتتضرهما،لمجباههما

باليمن.

ليرذوها،الناراتبعواانماحميرمنخرجومنالحبرينان:محدثحدثنيوقد:اسحاقابنقال
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لتأكلهمطمنهمفدنتليردوها،بأوثافهمحميرمنرجالمنهافدنا،بالحقأولىفهوردهامن:وقالوا

حتى،عنهماوتنكصقالتوراةيتلوانوجعلا،ذلكبعدالحبرانمنهاودناردها،يستطيعواولمعنهافحادوا

.كانذلكأيأعلمواللهدينهما؛علىحميرذلكعندفاضففت،منهخرجتالذيمخرجهاالىرداها

اليه:صارومارئام

شركهم،علىكانواإذمنهويكفمون،عندهوينحرون،يعطمونهلهمبيتارئاموكان:اسحاقابنقال

فيما-منهفاستخرجا،بهفشانكما:قال،وبينهبيننافخل،بذلكيفتنهمشيطانهوانمالتئعالحبرانفقال

الدماءآثاربها-ليذكركما-اليومفبقاياه،البيتذلكهدماثم،فذبحاهاشود،كلبأ-اليمنأهليزعم

عليه.تهراقكانتالتي

له:أخيهعمرووقتلتبانبنحسانملك

وأرضالعربارضبهميطأأنيريداليمنبأهلساركربابيأشعدتبانبنحسانابنهملكفلما

العلم-أهلبعضليذكرفيما،بالبحرين:هثامابنقال-العراقأرضببعضكانوااذاحتى،الأعاجم

له:يقاللهأخأفكلفوا،وأهلهمبلادهمالىالرنجعةوارادوا،معهالمسيراليمنوقبائلحميركرهت

بلادنا،الىبناوترجععلينا،ونملكك،حسانأخاكاقتل:لهفقالوا،جيشهفيمعهوكانعمرو،

رعين:ذوفقال،منهيقبلفلم،ذلكعننهاهفانه؛الحميريرعينيذاالا،ذلكعلىفاجتمعوا،فاجابهم

عينقريريبيتمنسعيدبنويمسهرايشتريمنالا

رعينلذيالإلهفمعذرةوخانتغدرتحميرفاما

ثم،ففعل،عندكالكتابهذاليضع:لهفقالعمرا،بهااتىثمعليها،وختم،رقعةفيكتبهماثم

حمير:منرجلفقال،اليمنالىمعهبمنورجع،حساناخاهعمروقتل

الأخقابلسالففيقتيلانحسامثلرأىائذيعينالاه

لبابلبابقالواغداةسالحفخشيةمقاوذقتلته

أربابيوكلكمعلينارلثوحيكمخيرنا،ميتكم

حمير.بلغة،باسلابأسلا:لبابلباب:وقوله:إسحاقابنقال

.لبابلباب:ويروى:هشامابنقال

وهلاكه:عمروندم

ذلكجهدهفلماالسهر،عليهوسلط،النوممنهمنعاليمنتبانبنعمرونزلفلما:إسحاقابنقال

وأأخاهقطرجلقتلما،والله،انه:منهمقالللهفقال،بهعماوالعزافينالكفانمنوالحؤاةالأطئاءسأل

يقتلجعل،ذلكلهقيلفلماالسهر،عليهوسلطنومهذهبالأعليهأخاكقتلتمامثلعلىبغيارحمهذا

ليإن:رعينذولهفقال،رعينيذيالىخلصحتى،اليمنأشرافمنح!انأخيهبقتلامرهمنكل

أنهورأىفتركه،البيتانفيهفاذا،فأخرجه،اليكدفغتالذيالكتاب:قالهي؟وما:فقال،براءةعندك

وتفزقوا.،ذلكعندحميرأفرفمرجعمرو،وهلك،نصحهقد
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اليمنملكعليشناترذيلخنيعةوثوب

فقتلشناتر،ذو،ينوفلخنيعة:لهيقالالمملكةبيوتمنيكنلمحميرمنرجلعليهمفوثب

للخنيعة:حميرمنقائلفقال،منهمالمملكةأهلببيوتوعبث،خيارهم

حميرالذذلهابأيديهاوتننيسراتهاوتنفيابناهاتفتل

اكثزفهودينهامنضيعتوماحلومهابطيشدتياهاتدمر

فتخسرالسرورتأتيواشرافهابظلمهاذاكقنلالقرونكذاك

لخنيعة:فسوق

فيعليهفيقعالملوكابناءمنالغلامالىيرسلفكان؛لوطقومعمليعملفاسقاامرألخنيعةوكان

جندهمنحضرومنحرسهالىتلكمشربتهمنيطلعثم،ذلكبعديملكلئلأ؛لذلكصنعهاقدلهمشربة

تئانبننواسذيززعةالىبعثحتى،منهفرغقدأنهليعلمهم:أي،فيهفيفجعلهمسواكاأخذقد

فلما؟وعقلهيئةذاوسيماجميلاغلامأشبثم،حسانقتلحينصغيرأصبياوكان،حساناخيأسعد

معهخلافلما،ئملأظه،ونعلهقدمهبينفخبأهلطيفا،حديداسكينأفاخذ،منهيريدماعرفرسولهاتاه

منها،يشرفكانالتيالكؤةفيفوضعه،راسهحرثم،قتلهحتىفوجأه،نواسذوفواثبه،اليهوثب

نحماس،سل:فقاليباس؟امارطب؛نواسقذا:لهفقالوا،الناسعلىخرجثم،فيهفيمنواكهووضع

.باسلااسترطبان؛نواسذواسترطبان

مقطوغ،لخنيعةراسفاذاالكؤةالىفنظروا،الراس:ونحما!قحمير،كلامهذا:هشامابنقال

الخبيث.هذامنأرحتناإذ؟غيركيملكناأنينبغيمافقالوا:،أدركوهحتىنواسبىذيأثرفيفخرجوا

نواسذيملك

وتسمىالأخدود،صاحبوهوحمير،ملوكآخرفكان،اليمنوقبائلحميرعليهواجتمعت،فملكوه

زمانأ.ملكهفيفأقام،يوسف

:بنجرانالنصرانية

دينهم،أهلمنواستقامةفضلأهل،الإنجيلعلى!مريمابنعيسىدينأهلمنبقاياوبنجران

فيالعربارضباوسطوهي،بنجرانالدينذلكأصلموقعوكان.الثامربنعبدالله:لهيقالرأسقلهم

يقالالدينذلكاهلبقايامنرجلاأنوذلكيعبدونها،أوثانأهلكفهاالعربوسائرواهلها،الزمانذلك

به.فدانوا،عليهفحملهم،اظهرهمبينوقع،فيميون:له

:بنجرانالنصرانيةينشرانوصالحفيميون

حدثهم:أنهاليمانيئمنئبمابنوهبعن،الأخنسمولىلبيدأبيبنالمغيرةفحدثني:اسحاقابنقال

وكان،فيميون:لهيقالمريمابنعيسىدينأهلبقايامنرجلأانكانبنخرانالدينذلكموقعأن

إلابقرييمايغرفلا،القرىبينينزلسائحاوكان،الدعوةمجابالدنيافيزاهدامجتهداصالحارجلا
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يعظموكان،الطينيعملبئاةوكان،يديهكنمبمنالايأكللاوكانبها،يغرفلاقريةالىمنهاخرج

يمسي،حتىبهافصلىالارضمنفلاةالىبيخرجشيئا،فيهيعمللمالاحديومكانفاذاالاحد؛

له:يقالأهلهامنرجللشأنهففطنمستخفيا،ذلكعملهيعملالامقرىمنقريةفيوكان:قال

حتى،فيميونلهيفطنولا،ذهبحيثيتبعهفكان،قبلهكانشيثايحبهلمحباصالخفاحئه،صالح

،يدريلاوفيمئون،صالحاتبعهوقديصنعكانكماالارضمنفلاةإلىالاحديومفيمرةخرج

هوفبينما،يصليفيميونوقام،بمكانهيعلمأنيحبلا،منهمستخفياالعينمتظرمنهصالحفجلس

ورآها،فماتتعليها،دعافيميونرآهافلما-،السبعةالرؤوسذاتالحية-التنيننحوهاقبلاذيصلي

فلم،نحوكاقبلفدالتنين،فيمئونبا:فصرخ،عولهفعيل،عليهفخافهااصابها،مايدرولمصالح

انهصالحوعرف،عرفقدأنهوعرف،!فانصرف،وامسىمنهافرغحتىصلاتهعلىوأقبل،اليهيلتفت

صحبتك،أردتوقد،حئكقطشيئأاحببتماأنيواللهتغلم،فيميونيا:لهفقال،مكانهرأىقد

فلزمه،فنعمعليهتقوىأنكعلمتفان،ترىكماامري،شئتما:فقال،كتتحيثمعكوالكينونة

إلىدعيواذا،فشميلهدعاالفمزبهالعبدفاجأهاذاوكان،لشأنهيفطنونالقريةاهلكادوقد،صالح

لاإنه:لهفقيل،فيميونشانعنفسألضرير،ابنالقريةأهلمنلرجلوكان،يأتهلمضزبهأحد

فيفوضعه،ذلكابنهالىالرجلفعمدبالاجر؛البنيانللناسيعملرجلولكنه5،دعاأحدايأتي

عملأ،بيتيفيأعملاناردتقداني،فيميونيا:لهفقالجاء5،ثمثوبأ،عليهوألقى،حجرته

تريدما:لهقالثم،حجرتهدخلحتىمعهفانطلق،عليهفاشارطك،اليهتنطرحتىاليهمعيفانطلق

،فيميونيا:لهقالثم،الصبيعنالثوبالرجلانتشطثموكذا؛كذا:قالهذا؟بيتكفيتعملان

فيميونوعرف،باسبهليسالصبيفقام،فيميونلهفدعا،لهاللهفادعترىمااصابهاللهعبادمنعبد

عظيمة،بشجرةمزاذالثامبعضفييمشيهوفبينما،صالحواتبعه،القريةمنفخرج،عرفقدأنه

حتىجاء؟هومتى:واقولانظرك1زلتما:قال،نعم:قال،فيميونيا:فقال،رجلمنهافناداه

عليهوقام،فمات:قال،الانمئتفاني؛عليتقومحتىتبرخلاهو،أنكفعرفت،صوتكيسمعت

سيارةفاختطفتهماعليهما،فعدوا،العربارضبعضوطئاحتىصالحوتبعه،ءانصرفثم،واراهحتى

يعبدون؟العربدينعلىيومئدنجرانوأهل،بنجرانباعوهماحتىبهمافخرجوا،العرببعضمن

،وجدوهحسنثوبكلعليهاعلقواالعيدذلككانإذا،سنةكلفيعيدلها،اظهرهمبينطويلةنخلة

اخز،صالحاوابتاع،اشرافهممنرجلفيميونفابتاعيومأ،عليهافعكفوااليهاخرجواثمالنساء،وحلي

حتىنوراالبيتلهاستسرجيصلي-5سيدإياهأسكنه-لهبيتفييتهجدالليلمنقاماذافيميونفكان

لهوقال،بهفأخبره،دينهعنفسأله،منهيرىمافاعجبه،سيدهذلكفراى،مضباحغيرمن،يصبح

أعبدهالذيإلهيعليهادعوتولو،تنفعولاتضرلاالنخلةهذهان،باطلفيأنتمانما:فيميون

دينكفيدخلنافعلتانفانك؛فافعل:سيدهلهفقال:قال،لهشريكلاوحدهاللهوهولافلكها،

ريحاعليهااللهفأرسلعليها،اللهدعاثم،ركعتينوصلىفتطفرفيميونفقام:قال،عليهنحنماوتركنا

دينمنالشريعةعلىفحملهم،دينهعلىنجرانأفلذلكعندفاتبعهفالقتها،اصلها،منفجعفتها



"هشاملابنالسيرة"الأخدوداصحابوقصهالثامر،بنعبداللهامر

فمن،ارضبكلدينهمأهلعلىدخلتالتيالأحداثعليهمدخلتثم!،مريمابنعيسى

.العربارضفيبنخرانالنصرانئةكانتهنالك

.نجراناهلعنمنئهبنوهبحديثفهذا:اسحاقابنقال

الأخدوداصحابوقصةالعامر،بنعبدالهامر

نجراناهلبعضأيضاوحدثني،القرظيكعببنمحمدعنزياد،بنيزيدوحدثني:اسحاقابنقال

-نجرانمنقريبا،قراهامنقريةفيوكان،الأوثانيعبدونشركأهلكانوانجراناهلان:اهلهاعن

فلماال!حر،نجرانأهلغلمانيعلمساحز-البلادتلكأهلجماعاليهاالتيالعظمىالقرية:ونجران

بينخيمةابتنى-نزلهارجل:قالوا،منبهبنوهببهسماهالذيباسمهلييسموهولم-فيميوننزلها

يعلمهمالساحرذلكإلىغلمانهميرسلوننجراناهلفجعلالساحر،بهاالتيالقريةتلكوبيننجران

أعجبهالخيمةبصاحبمزإذافكان،نجرانأهلغلمانمعالثامربقعبداللهابنهالثامراليهفبدبئالسحر،

يسألهوجعل5،وعبداللهفوخداسلمحتى،منهوش!معاليهيجلسفجعل،وعبادتهصلاتهمنمنهيرىما

له:فقال،اياهفكتمه،يعلمهوكان،الأعظمالاسمعنيسألهجعل،فيهفقهاذاحتى،الإسلامشرائععن

إلىيختلفابنهأنالايظنلاعبداللهأبووالثامر-عنهضعفكعليكاخشى،تحملهلنإنك،اخيابنيا

إلىعمد،فيهضعفهوتخؤفعنهبهضنقدصاحبهأنعبداللهراىفلما-الغلمانيختلفكماالساحر

لهاأوقدأحصاهااذاحتى؟قدخاسملكل؛قدحفيكتبهإلايعلمهاسمادنهيبقلمثمفجمعها؟قداح

حتىالقدحفوثب،بقدحهفيهاقذفالأعظمبالاسممراذاحتىقذحا،قدحافيهايقذفهاجعلثمنارا؟

هو؟وما:فقال،كتمهالذيالاسمعلمقدبأنهفاخبرهصاحبهأتىثم5فأخذشيء،5يضرلممنهاخرج

علىفأمسك،أصبتهقد؟اخيانجنأي:قالح،صنعبمافاخبره؟علمتهوكيف:قالوكذا،كذاهو:قال

تفعل.أناظنوما؛نفسك

اللهأتوحد،عبداللهيا:لهقالالاضزبهاحدايلقلمنجراندخلاذاالثامربنعبداللهفجعل

لهويدعوويسلماللهفيوخد؟نعم:فيقولالبلاء؟منفيهانتممافيعافيكاللهوأدعودينيفيوتدخل

إلىشأنهرفعحتى.فعوفيلهودعا؛أمرهعلىفاتبعهاتاهإلاضزبهاحدبنجرانيبقلمحتى،فيشفى

:قال،بكلأمثلن،آبائيوديندينيوخالفتقريتياهلعليافسدت:لهفقال،فدعاه،نجرانملك

ليسالارضالىفيقع،رأسهعلىفيطرحالطويلالجبلالىبهيرسلفجعل:قال،ذلكعلىتفدرلا

بهليسفيخرجفيها،فيلقىهلكإلاشيءفيهايقعلابحويىبنجرانمياهإلىبهيبعثوجعل،بأسقبه

بمافتؤمناللهتوخدحتىقتليعلىتقدرلنوالفهانك:الثامربنعبداللهلهقال،غلبهفلما؛بأس

شهادةوشهدالملكذلكتعالىاللهفوخد:قال،فقتلتنيعليسلطتذلكفعلتانفانك؛بهامنت

فكانه،الملكهلكثم،فقتله،كبيرةغيرشجةفشجه5يدفيبعصاضربهثمالثامر،بنعبدالله

الإنجيلمنمجنيدمريمابنعيسىبهجاءماعلىوكانالثامر،بنعبداللهدينعلىنجرانأهلواستجمع

؟بنجرانالنصرانيةأصلكانهنالكفمن؛الأحداثمندينهماهلأصابمامثلأصابمثم،وحكمه

بذلك.أعلموالله



اليمنعليالصشوليارياطوذكرالحبشهملكوابتداء،ثعلبانذيامر

21

ا،هشاملابنالسيرة"

وال!ه؟الثامربنعبداللهعننجراناهلوبعض،القرظيكعببنمحمدحديثفهذا:اسحاقابنقال

.كانذلكافياعلم

الأخدود:وخدنواصذو

فخد،القتلفاختاروا،والقتلذلكبينوخيرهم،اليهوديةإلىفدعاهم،بجنودهنواسيىذواليهمفسار

عشرينمنقريبامنهمقتلحتى،بهمومثل،بالسيفقتلمنوقتلبالنار،حزقمنفحزقالاخدود،لهم

أبخار!الاضدودأمحب)قنلمجج!:محمدسيدنارسولهعلىتعالىاللهانزلوجندهنواسبىذيففيألفا،

آفئيزباللهيؤموأأنالائخنقمواوما!شهؤبالمؤبخينيتعلونمافىوهنم!لعؤعلتهافىإد!انودؤدذات

.8]-4:البروجأ!!ألحميد

أخاديذ؟:وجمعه،ونحوهوالجدولكالخندقالارضفيالمستطيلالحفرالاخدود::هشامابنقال

مضر:بنإلياسبنطابخةبناذبنمنافعبدبنعديبنياحد،عقبةبنغيلانواسمه،الرمةذوقال

أخدودالنخلوبينالفلاةبينلهايحيلاللأتيالعراقئةمن

السوطوأثرالجلدفيوالسكينالسيفلاثرويقال:قال،لهقصيدةفيالبيتوهذاجذولأ،يعني

اخاديد.:وجمعه،اخدود:ونحوه

وامامهم.راسهمالثامربنعبداللهنواسيىذوقتلفيمنكان:ويقال:اسحاقابنقال

:قبرهفيالثامرابنعنيروىما

:حدثأنه،حزبمبنعمروبنمحمدبنبكرأبيبنعبداللهحدثني:اسحاقابنقال

لبعضنجرانخربمنخربةحفر!هالخطاببنعمرزمانفيكاننجرانأهلمنرجلاان

عليهاممسكارأسهفيضربةعلى5يدواضعاقاعدامنها،دقننتحتالثامربنعبداللهفوجدوا،حاجته

خاتخيدهوفي،دمهافامسكتعليها،ردها5يدارسلتواذا،دماتنبعثعنهايدهاخرتفاذا،بيده

علىأقزوهأن:!هعمراليهمفكتب،بأمرهيخبرالخطاببنعمرالىفيهفكتب،اللهربي:فيهمكتوب

ففعلوا.،عليهكانالذيالذفنعليهوردوا،حاله

اليمنعلىالمستوليارياطوذكرالحبشهملكوابتداء،ثعلبانذيامر

بقيصر:واستنصارهدوصفرار

الرفل،فسلك،لهفرسعلى،ثغلبانذودوسق:لهيقالسبأ،منرجلمنهموافلت:اسحاقابنقال

،وجنودهنوابرذيعلىفاستنصره،الرومملكقيصراتىحتى،ذلكوجههعلىفمضى،فأعجزهم

هذاعلىفانه؛الحبشةملكإلىلكيسأكتبولكنيمنا،بلادكبعدت:لهفقال،منهمبلغبمافأخبره

.بثأرهوالطلب5،بنصريأمرهاليهوكتب،بلادكالىأقربوهو،الدين

وموته:نواسذيوهزيمةأرياطانتصار

منهمرجلاعليهموامر،الحبشةمنألفأسبعينمعهفبعثقيصر،بكتابالنجاشيعلىدؤسقفقدم
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وذدوسقومعهاليمنبساحلنزلحتىالبحرارياطفركب،الأشرمابرهةجندهفيومعه،ازياط:لهيقال

وأصحابه،نواسيىذوانهزمالتقوافلما،اليمنقبائلمنأطاعهومنحميرفينواسبىذوإليهوسار،ثغلبان

ضحضاحبهفخاض،بهفدخل،ضربهثمالبحر،فيفرسهوخهوبقومهبهنزلمانواسذورأىفلما

فملكها.اليمنأرياطودخل،بهالعفدآخروكان،فيهفادخله،كمرهالىبهأفضىحتىالبحر

ذلك:فيالشعرمنقيلما

الحبشة:امرمندوسقاليهمساقمايذكروهو،اليمناهلمنرجلفقال

رخلهكاعلاقولاكدوسبىلا

:الحميريجدنذووقال؟اليومهذاالىباليمنمثلفهي

ماتامناثرفياسفاتفلكيلافاتاماالدفعيردليسهونك

أبياتاالئاسيبنيسلحينوبعدأثرولاعينلابينونأبعد

مثلها.الناسفييكنولم،أرياطهدمهاالتياليمنحصونمن:وغمدانوسلحينبينون

ايضا:جدنذووقال

تطيقيلنلكأبالادعيني

انتشيناإذالقيانعزفلدى

عاراعليليسانخمروشرب

ناهيتهاهلاانموتفان

اسطوانفيمترفبولا

عتهحدثتائذيوغمدان

جرونواسفلهبمتهم!

فيهتلوحالسليطمصابيح

اليهغريستالتيونخلته

رماداجدتهبغدفأضبح

مستكينانواسبىذوواشلم

ا:هثامابنقال-ذلكفيالثقفيئالذئبةابنوقال

-:قسيئبنجشمنجنحطيطبنمالك

مفزمنللفتىمالعمرك

صحرةللفتىمالعمرك

حميرمققبائلأبغد

وحزابةالوفيبالف

المقرباتصياحهميصئم

ريقيانزقتقدالقهلحاك

الزحيقانخمرمننسقىواذ

رفيقيفيهايشكنيلماذا

النشوقمعالسفاءشربولو

الانوقبيضجدرهيناطح

نيقراسفيمسمكابنوه

الزليقالفثىالموحلوحر

البروقكتوماضيمسياذا

بالغذوقيهصرالبسريكاد

الحريقلهبحسنهوغير

المضيقضنكقومهوحذر

بنسالمنجنعندياليلبنربيعة:واسمه،أمهئبة

والكبريلحفهانموتمع

وزرمنلهانمالعمرك

العبربذاتصباحاأبيدوا

المطرقبيلالسماءكمثل

بالذفرقاتلوامنويتفون
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الشجررطابمتهمتيئسبالتراعديدمثلسعالي

القصة:هذهفيالزبيديكربمعديبنعمررقول

أنهفبلغه،المراديمكشوحبنقيسوبينبينهكانشيءفي،الربيديكربمعديبنعمرووقال

عنها:ملكهامنزالوماوعرها،حميريذكرفقال،يتوغده

ئواس؟!ذوأوعيشبما،بأقضلرعينيذوكانكأتوعدني

راسيالئاسفيثاببومللثنعيبممنقبلككانوكائن

قاسيالجبروتقاهرعظيبمعابعهدمنعفدهقديبم

أناسفياناسبىمنيحؤلوأفسىبادواأفلهفامسى

زبيد:نمشا

:ويقال،مذحجبنالعشيرةسعدبنصعببنمنئهبنمازنبنسلمةابنزبيد::هشامابنقال

مذحج.بنيحابرومراد:سعد،بنصعببنزبيد:ويقال،العشيرةسعدبنصعببنمنئهبنزبيد

السعر:هذاكربمعديبنعمررقولسبب

الباهليربيعةبنسلمانالى!هالخطاببنعمركتب:قالعبيدةأبووحدثني:هشامابنقال

علىالعرابالخيلأصحابيفضلانيأمرهبأرمينيةوهو-عيلانبنقيسبنسعدنجنيعصربنوباهلة-

لهفقال،كربمعديبنعمروفرسبهفمر،الخيلفعرضالعطاء،في،المقارفالخيلاصحاب

فقال،فتوعدهقيسإليهفوثب،مثلههجيناعرفهجين:فقالعمووفغضسب،مقرفهذافرسك:سلمان

.الأبياتهذهعموو

وشق:سطيحكهانةصدق

إلىأبينبينمافليملكن؛الحبمثقازضكمليهبطن:بقولهالكاهنسطيحعنىالذيفهذا:هشامابنقال

وليملكق؛البنانطفلةكلعلىفليغلبن؛ال!ودانأرضكمليتزلن:بقولهالكاهنشقعنىوالذي،جرش

0نجراقالىانجينبينما

ارياطوقتل،اليمنامرعلىالأشرمابرهةغلب

رأبرهة:أرلاطبينكانما

أبرهةباليمنالحبشةأمرفينازعهثم،ذلكسلطانهفيسنيناليمنبأرضأرياطفاقام:اسحاقابنقال

ثارثم،طائفةمنهماواحدكلالىفانحازعليهما،الحبشةتفزقتحتى-جندهفيوكان-الحبشي
الحبشة!فطتلقىبأنتصنعلاائك:أرياطإلىأبرهةارسلالناستقاربفلماالاخر،الىاحدهما

:أرياطإليهفأرسل،جتدهاليهانصرفصاحبهاصابفاينا،اليكوأبرزاليفآبززشيثا،تفنيهاحتىببعض

إليهوخرج،النصرانيةفيديبنذاوكانحادرا،لحيماقصيرارجلاوكان،ابزهةإليهفخرج،اتصقت

يمنع،عتودة:لهيقال،لهغلاثمابرهةوخلف،لهحربةيدهوفيطويلا،عظيماجميلارجلاوكان،أرياط
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وأنفةحاجبهفشرمت،أبرهةجبهةعلىالحربةفوقعتيافوخهيريدأبرهةفضربالحربةأرياطفرفع،ظهره

جندوانصرف،فقتلهأبرهةخلفمنأرياطعلىعتودةوحمل،الأشرمابرهةسميفبذلك،وشفتهوعينه

ارياط.ابرهةوودى،باليمنالحبشةعليهفاجتمعت،أنرهةالىأرياط

عنه:رضاؤهثمأرياطلقتلهأبرهةعلىالنجاشيغضب

يدغلاحلفثم،أمريبغيرفقتلهاميريعلىعدا:وقالشديدا،غضباغضبالنجاشيذلكبلغفلما

إلىبهبعثثم،اليمنترابمنجراباوملأ،رأشهأبرهةفحلق،ناصيتهويجز،بلادهيطأحتىأبرهة

اليه:كتبثم،النجاشيئ

كتتائيالا،لكطاعتهوكل،أمركفيفاختلفنا،عبدكوأنا،عبدكأرياطكانإنما؛الملكأيها

وبعثت،الملكقسمبلغنيحينكلهرأسيحلقتوقد،منهواشوسلهاواضبط،الحبشةأمرعلىأقوى

في.قسمهفيبز،قدميهتحتليضعهأرضيمنترالببجراباليه

فأقام،امرييأتيكحتىاليمنبأرضاثبتأن:اليهوكتب،عنهرضي،النجاشيالىذلكانتهىفلما

باليمن.أبرهة

النساةوقصه،الفيلامر

بناءالقفيس:

إلىكتبثم،الأرضمنبشيءزمانهافيمثلهايرلمكنيسةفبنىبصتعاء؛القليسبنىأبرهةإنثم

أصرفحتىبمنتيماولست،قبلككانلملكمثلهايبنلمكنيسة،الملكايها،لكبنيتقدإني:النجاشي

.العربححاليها

بنفقيمبنيأحد،الئسأةمنرجلغضبالنجاشيالىذلكابرهةبكتابالعربتحدثتفلما

مضر.بنالياسبنمدركةبنخزيمةبنكنانةبنمالكبنالحارثبنثعلبةبنعامربنعدكما

النسأة:معنى

،الحرمالأشهرمنالشهرفيحلون،الجاهليةفيالعربعلىالشهورينسئونكانواالذين:والئساة

ألنمى.)إثعا:وتعالىتباركاللهانزلففيهالشهر،ذلكويؤخرون؟الحلإشهرمنالشهرمكانهويحرمون

37].![التوبة!اللهحزمماعذلواطوأعاصماويحرمون!عاماعلون!كفراالذيتيهيضلالحفرفىزيادـير

لغة:المواطأة

:أي،الأمرهذاعلىواطأتك:العربتقول؟الموافقة:والمواطأةليوافقوا،:ليواطئوا:هشامابنقال

قولنحوواحد؟وجنسواحدلفظمنالقافيتيناتفاقوهو،الموافقة:الشعرفيوالإيطاء،عليهوافقتك

بنأدبنمرةبنتميمبنمناةزيدبنسعدبنياحد،رؤبةبنعبدالله:العجاجواسم-العجاج

-:نزابىبنمضربنالياسبنطابخة

المرسلالمنجنوناثعبانفي
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:قالثم

المرسلالخليحفيالخليجمد

له.ارجوزةفيالبيتانوهذاق

:العربعندالنسءتاريخ

؟حزممامنهاوحزمت،أحلمامنهافأحلت؛العربعلىالشهورنسامنأؤلوكان:اسحاقابنقال

خزيمة.بنكنانةبنمالكبنالحارثبنثعلبةبنعامربنعديبنفقيمبنعبدبنحذيفةوهو،القلمس

قامثم،قلعبنأمئةقلعبعدقامثمعئاد،بنقلععئادبعدقامثم،حذيفةبنعئادابنهذلكعلىبعدهقامثم

.الإسلامقاموعليه،اخرهموكان،عوفبنجنادةثمامةابو:عوفبعدقامثم،أميةبنجموفيأمهةبعد

وذا،القعدةوذأرجبا،:الأربعةالحرمالاشهرفحزم؛اليهاجتمعتحجهامنفرغتاذاالعربوكانت

ليواطئوا؛فحزموهصفرمكانهوحزم،فاحلوهالمحرماحلشيئامنهايحلانأرادفاذا،والمحرم،الحجة

الضفرينأحدلهمأحللتقدانياللهم:فقال،فيهمقامالصدرأرادوافاذا،الحرمالاشهرالأربعةعدة

بنيأحد؛الطعانجذل؛قييىبنعميرذلكفيفقال؛المقبلللعامالاخرونسأت،الأؤلالضفر

:العربعلىبالئساةيفخر،كنانةبنمالكبنثعلبةبنكنمبنفراس

كرامالهمأنالئاسكرامقوميانمعذعلمتلقذ

لجاما؟نغلكلمالئاسوأيبوتير؟فاتوناالئاسفافي

حراما؟نجعلهاالحلشهورمعدعلىالناسئينألسنا

.المحرمالحرمالاشهراول:هشامابنقال

الكعبة:علىأبرهةوحملة،القليسفيالكنانيإحداث

قال-فيهااخدث:يعني:هشامابنقال-فيهافقعدالقفيساتىحتىالكنانيفخرج:اسحاقابنقال

رجلهذاصنع:لهفقيلهذا؟صنعمن:فقال،ابرهةبذلكفاخبر،بارضهفلحقخرجثم:اسحاقابن

؟العربحبئاليهاأصرف:قولكسمعلما،بمكةاليهالعربتحجالذيالبيتهذااهلمنالعربمن

البيتالىليسيرنوحلف،إبرهةذلكعندفغضب.باهللذلكليستانها:أيفيها،فقعدفجاءغضب

العرلثبذلكوسمعت،بالفيلمعهوخرجسارثم،وتجفزتفتهئاتالحبشةامرثم،يهدمهحتى

.الحراماللهبيت،الكعبةهدميريدبانهسمعواحين،عليهمحقاجهادهوراوا،بهوفظعوا،فاعظموه

أبرهة:أمامنفرذيهزيمة

سائرمناجابهومنفومهفدعانقير،ذو:لهيقالوملوكهماليمنأهلاشرافمنرجلاليهفخرج

منذلكالىفاجابه،واخرابههدمهمنيريدوما،الحراماللهبيتعنوجهاده،ابرهةحربالى؛العرب

لهقالقتلهارادفلماأسيرا،بهفاتينفرذولهواخذ،واصحابهنفيرذو،"فهزمفقاتلهلهعرضثم،أجابه

القتل،منفتركه،قتليمنلكخيرامعكبقائييكونانعسىفانه؛تقتلنيلا،الملكأيها:نقيرذو

حليما.رجلاابرهةوكان،وثاقيفيعندهوحبسه
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وأبرهة:نفيلبينوقعما

حبيببننفيللهعرض،خثعمبأرضكاناذاحتى،لهخرجمايريدذلكوجههعلىأبرهةمضىثم

لهوأخذ،أبرهةفهزمهفقاتله،العربقبائلمنتبعهومنوناه!،،شهران:خثعمقبيليئفيالخثعميئ

،العرببأرضدليلكفاني؟تقتلنيلا،الملكايها:نفيللهقالبقتلههئمفلما،بهفاتيأسيرا،نفيل

سبيله.فخلى،والطاعةبالسمعوناه!،شهران:خثعمقبيليئعلىلكيدايوهاتان

وأبرهة:معتبابن

بنعمروبنكعببنمالكبنمعتببنمسعودإليهخرجبالطائفمراذاحتى،يدلهمعهبهوخرج

ثقيف.رجالفي،ثقيفبنعوفبنسعد

ثقيف:نسب

.عدنانبنقعدبنايادبندعميبنافصىبنيقدمبنمنصوربنمنبهبنالنبيتبنقسيئ:ثقيفواسم

الثقفيئ:الصلتأبيبنأميةقال

النعمفتهزلأقاموالواؤأممأنهملواياذقومي

والقلموالقطجميعاسارواإذاالعراقساحةلهمقوئم

أيضا:الصلتابيبنأميةوقال

انيقيناأخئركنسبيوعنلبينئعنيتسأليفاما

ا،قدمينايقدمنجنلمتصورقسييئابيللنبيتفائا

بنقيسبنخصفةبنعكرمةبنمتصوربنهوازنبنبكربنمنئهبنقسيئ:ثقيف:هشامابنقال

لأمئة.فصيدتينفيوالاخرانالاولانوالبيتان؛عدنانبنمعدبننزاربنمضربنعيلان

لأبرهة:الطائفأهلاستسلام

لكعندناليس،مطيعونلكسامعونعبيدكنحنانما،الملكأيها:لهفقالوا:اسحاقابنقال

لىمعكنبعثونحن،بمكةالذيالبيتتريدإنما-اللاتيعنون-تريدالذيالبيتهذابيتناوليس،خلاف

عنهم.فتجاوز،عليهيدلكمن

:اللات

الكعبة.تعظيمنحويعطمونهكانوابالطائفلهمبيت:واللات

الففري:الخطاببنلضرارالنحوقيعبيدةأبوانشدني:هشامابنقال

الخاسبرالخائببمتقلبلاتهاالىثقيفوفرت

له.أبياتفيالبيتوهذا

:وقبرهوموتهلأبرهةرغالأبيمعونة

أنزلهحتىرغاليأبوومعهأبرهةفخرج،مكةالىالطريقعلىيدلهرغالأبامعهفبعثوا:اسحاقابنقال
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الناسيرجمالذيالقبرفهو،العربقبرهفرجمت،هنالكرغاليأبوماتبهأنزلهفلما،المغمس

بالمغمس.

مكة:علىواعتداءهالأسود

انتهىحتىلهخيلعلىمقصودبنالاسود:لهيقالالحبشةمنرجلابعثالمغفسأبرهةنزلفلما

بنالمطلبلعبدبعيرمائتيفيهاواصاب،وغيرهمقريشمنتهامةأهلأموالاليهفساق،مكةالى

الناسسائرمنالحرمبذلككانومنوهذيلوكنانةقريشفهمتوسيدها،قريشكبيريومئذوهو،هاشم

ذلك.فتركوا؛بهلهمطاقةلاانهمعرفواثم،بقتاله

المطلب:وعبدأبرهةبين

نا:لهقلثموشريفها،البلدهذاأهلسيدعنسل:لهوفال،مكةالىالحميرفيحناطةابرهةوبعث

فلابحربدونهتتتعرضوالمفاق،البيتهذالهدمجئتانما،لحربكماتلمإني:لكيقولالملك

وشريفها،قريشسيدعنسأل،مكةحناطةدخلفلما،بهفأتنيحربييرذلمهوفاق،بدمائكمليحاجة

عبدلهفقال،أبرهةبهامرهمالهفقال،فجاءهقصي،بنمنافعبدبنهاشمبنالمطلبعبد:لهفقيل

-!ابراهيمخليلهوبيت،الحراماللهبيتهذا،طاقةمنبذلكلناوما،حربهنريدماوالله:المطلب

حناطة:لهفقال،عنهدفععندنامافوالله،وبينهبينهيخللىان،وحرمهبيتهفهومنهيمنغهفان-قالكماأو

بك.اتيهأنامرنيقدفانه؛اليهمعيفانطلق

المطلب:لعبديشفعأنيس

حتى،صديقالهوكان،نفرذيعنفسأل،العسكراتىحتى،بنيهبعضومعه،المطلبعبدمعهفانطلق

غناءومانفبر:ذولهفقالبنا؟نزلفيماغناءمنعندكهلنفير،ذايا:لهفقال،محبسهفيوهوعليهدخل

سائسأنيساأنالأ،بكنزلمماشيءفيغناةعندناماعشيأ؟|ؤغدؤايقتلهأنينتظرملكبيدياسيررجل

فتكلمهالملكعلىلكيستأذنانوأسأله،حفكعليهواعطم،بكفأوصيهاليهوسأرسل،ليصديقالفيل

نا:لهفقالانيسالىنفبرذوفبعث،حسبي:فقال،ذلكعلىقدرانبخيرعندهلكويشفع،لكبدابما

وقد،الجبالرؤوسفيوالوحوش،بالسهلالناسيطعم،مكةعيروصاح!ث،قريشسيدالمطلبعبد

أقعل.:فقال،استطعتبماعندهوانفعه،عليهلهفاستاذن،بعيرمائتيئالملكلهأصاب

مكة،عيرصاحبوهو،عليكيستاذنببابكقريشسيدهذا،الملكأيها:لهفقال،أبرهةانيسفكلم

وأحسن،حاجتهفيفليكلمكعليكلهفائذن،الجبالرؤوسفيوالوحوش،السهلفيالناسئطعموهو

أبرهة.لهفأذن:قال،اليه

عنواكرمه،وأعظمهأجفهأبرهةراهفلما،واعظمهم،وانجملهم،الناسأوسمالماللبعبدوكان:قال

علىفجلس5،سويرعنابرهةفنزل،ملكهسويرعلىمعهيجلسالحبشة5تراأنوكره،تحتهيخلسهأن

:فقال،الترجمانذلكلهفقال،حاجتك:لهقل:لترجمانهقالثم،جنبهالىعليهمعهوأجلسه،بساطه

كتتقد:لهقك:لتزجمانهأبرهةقال،ذلكلهقالفلما،ليأصابهابعيرمائتيالملكعلييردأنحاجتي



النساةوقصةالعيل،امر

28

"هشاملابنالسيرة"

هوبيتاوتتركلكأصبتهابعيرمائتيفيأتكلمني،كلمتنيحينفيكزهدتقدثم،رايتكحينأعجبتني

رتآللبيتوان،الإبلرلثاناإني:المطلبعبدلهقالفيه؟تكلمنيلالهدمهجثتقدابائكوديندينك

.وذاكأنت:قال،منيليمتنعكانما:قال،سيمنعه

بقيعمز:حناطةاليهبعثحينأبرهةالىالمطلبعبدمعذهبقد،العلمأهلبعضيزعمفيماوكان

الفذنيئ،واثلةبنوخويلدبكر،بنيسيديومئذوهو،كنانةبنمناةبنبكربنالدئلبنعديبننفاثة

فأبى،البيتيهدمولاعنهميرجعإنعلى،تهامةأموالثلثابرهةعلىفعرضوا،هذيلسيديومئذوهو

له.أصابالتيالإبلالمطلبعبدعلىأبرهةفردلا،أمذلكاكاناعلموالله،عليهم

أبرهة:علىاللهيستنصرالكعبةفيالمطلبعبد

مكة،منبالخروجوأمرهم،الخبرفاخبرهم،قريشالىالمطلبعبدانصرف،عنهانصرفوافلما

بحلقةفأخذالمطلبعبدقامثم،الجيشمعرةمنعليهمتخرفا:؟والسعابالجبالشعففيوالئحزز

وهو،المطلبعبدفقال،وجندهابرهةعلىوششنصرونهاللهيدعونقريشمننفرمعهوقام،الكعبةباب

الكعبة:باببحلقةاخذ

حلالكفآفنعرخلهضعيفانعبدانلاهئم

محالكغدواومحالهمصليبهميغلبنلا

الكبدامافامرلحتناوقبتاركهمكنتان

منها.لهصخماهذا:هشامابنقال

مقصود:بنالاسودعلىالدعاءفيلعكرمةشعر

قصيئ:بنالدارعبدبنمنافعبدبنهاشمبنعامربنعكرمةوقال:اسحاقابنقال

التقليدفيهاالهجمةالاخذمقصوذنجنالأسودأخزلأهئم

التطريداولاتوهييحب!سهافائبيدوثبيبرحراءبين

محفودوانتربيااخفرهسوذطماطبمالىفضمها

الأعلاج.:والطماطممنها،لهصحماهذا:هشامابنقال

شعفإلىقريثرمنمعهومنهووانطلق،الكعبةبابحلقةالعطلبعبدأرسلثم:اسحاقابنقال

دخلها.إذابمكةفاعلأبرهةماينتظرونفيهافتحززوا،الجبال

ذلك:فينفيلوشعر،ولفيلهلهوقعوما،مكةأبرهةدخول

مجمغوأبرهةمحمودا،الفيلاسموكان،جيشهوعئى،فيلهوهئأ،مكةلدخولتهيأأبرهةاصبحفلما

قامحتىالخثعميئحبيببننفيلاقبلمكةإلىالفيلوجهوافلما،اليمنالىالانصرافثم،البيتلهدم

اللهبلدفيفانك؛جئتحيثمنراشدأازجغأومحمود،ابرك:فقال،بأذنهأخذثم،الفيلجنبإلى

الفيلوضربوا،الجبلفياضعدحتىيشتذحبيببننفيلوخرج،الفيلفبرك،اذنهأرسلثم،الحرام

فأبى،ليقومبهافبزغوهمرافهفيلهممحاجنفادخلوا،فأبىليقومبالالبرزينرأسهفيفضربوا،فابىليقوم
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ففعكالمشرقإلىووجهوه،ذلكمثلففعلالشامالىووخهوه،يهرولفقام،اليمنالىراجعافوخهوه

مع،والبلسانالخطاطيفأمثالالبحرمنطيراعليهمتعالىاللهفأرسل.فبرلمكةإلىووجهوه،ذلكمثل

لا،والعدسالحمصأمئال،رجليهفيوحجران،منقارهفيحجر:يحملهاأحجارثلاثةمنهاطائبركل

جاؤوا،منهالذيالطريقيبتدرونهاربينوخرجوا،اصابتكلهموليس،هلكالاأحدامنهمتصيب

منبهماللهانزلماراىحين-نفيلفقال،اليمنالىالطريقعلىليدئهمحبيببننفيلعنوشسألون

:-نقمته

الغالثليسالمقلوبوالاشرمالالالبوالإلهالمفزأين

.اسحاقابنغيرعن،الغالبليسقوله:هشامابنقال

ايضا:نفيلوقال:إسحاقابنقال

عيناالإصباحمعنعمناكمرديخنماياعنا--ثألا

لدينا(لقابسكميقدرفلمعشاءمنكمقابس)اتانا

رأيناماالمحضبجنبلدىتريهولارايتلو،ردينة

بيفافاتماعلىتأسيولمأمريوحمدتلعذرتنياذا

عليناتلقىحجارةوخقتطيراأبصرتاذالهحمدت

ديناللخبشانعليكأننفيلعنيسألالقوموكل

،جسدهفيأبرهةوأصميب،منهلكلعلى،مفلكبكلويهلكون،طريقبكليتساقطونفخرجوا

قدمواحتىودما،قيحاتمثمدةمنهأتبعتهاانملةسقطتكلما،أنملةأنملةاناملهتسقطمعهمبهوخرجوا

.يزعمونفيما،قلبهعنصذرهاتصدعحتىماتفماالطائر،فرخمثلوهوصنعاءبه

العرببأرضوالخدريالحصبةرئيتمااولأن:حدثأنهعتبةبنيعقوبحدثني:اسحاقابنقال

.العامذلكوالعشروالحتظلانحرملالشجرمرائربهارييماأولوأنه،العامذلك

الفيل:قصةعن|لقرآنفيذكرما

وفضله،عليهمنعمتهمنقريخشبىعلىالهيعدمماكان-جررمحمداتعالىاللهبعثفلما:اسحاقابنقال

بأ!برثكفعلكفتر)ألز:وتعالىتبارلال!هفقال،ومدتهمأمرهملبقاءالحبشةإمرمنعنهمردمأ

نجعلهم!سخيل!فنمجطرؤترميهم!ألاللطنراعلنهموأزسل!تقليل!فىبخدهزتحعلألز!المل

والصيف!الشارظةإءلعهتم!قرئمثبى)!يئف:وقال5]،1،الفيل:!!أمأ!وليكعقحنى

يغيرلئلآ:أي4]1،أقرل!:!!خوغئنامنهموجوبمئناتذهـأطعمهص!اتيميهذارثفققبدوأ

5.قبلولوالخيرمنبهماللهارادلماعليهاكانواالتيحالهممنشيئا

وقريش:الفيلسورتيمفرد|تتفسير

فأخبرني؟السجيلواما،علمناهبواحدالعربلهاتتكلمولم،الجماعات:الابابيل:هشامابنقال

:العخاجبنرؤبةقال،الصلبالشديد:العربعندانهعبيدةوأبوالنحوييونس
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سجيلمنحجارةتزميهمالفيلاضحابمسقماومسهم

أبابيلبهمطيرولعبت

كلمةالعربجعلتهمابالفارسيةكلمتانأنهماالمفسرينبعضوذكر،لهأرجوز؟فيالأبياتوهذه

هذينمنالحجارة:يعني،الطين:والجل،الحجر:بالسنحيعني،وجلستحهووانما،واحدة

عضفة0:وواحدته،ئققستلمالذيالزرعورق:والعضف،والطينالحجر:الجنسين

بنياحدعبدةبنلعلقمةوأنشدني،والعصيفةالعصافة:لهيقالأنهالنحوقيعبيدةأبوواخبرني:قال

تميم:بنمناةزيدبنمالكبنربيعة

مطمومالماءأتيمنخدورهاعصيفتهامالتقدمذانبتسقي

الراجز:وقال،لهقصيدةفيالبيتوهذا

مأكوذكعضفمثلفصئروا

النحو.فيتفسيرالبيتولهذا:هشامابنقال

الشتاء،فيخرجة:خرجتانلهموكانت،تجارتهمفيالشامالىالخروجالمهم:قريشوايلاف

الصيف.فيوخرجة

فيايلافا،والقتهالفاالشيئءألقت:تقولالعربانالأنصاريزيدأبوأخبرني:قالهشامابنأخبرنا

]:الطويل[منالرمةلذيوأنشدنيواحد؛معنى

يتوضحلونهافيالضحىشعاعحرةاذماءالزفلالمؤلفاتمن

]:الكامل[منالخزاعيئكعببنمطرودوقال،لهقصيدةفيالبيتوهذا

الإيلافلرخلةوالطاعنينتغئرتالنجوماذاالمتعمين

تعالى.اللهشاءانموضعها،فيسأذكرهالهابياتفيالبيتوهذا

فلانآلف:يقال؛ذلكغيراوالغنماوالبقرأوالإبلمنالفللإنسانيكونان:ايضاوالإللاف

[منمعدبننزاربنمضربنالياسبنمدركةبنخزيمةبناسدبنياحدزيدبنالكميتقالايلافأ؟

:]المتقارب

المرجللناالمعيمهذا:نانمؤلفولهيقولبعابم

له.قصيدةفيالبيتوهذا

الوافر]:[منزيدبنالكميتقالايلافأ؛القومالف:يقالانفا،القوميصيرأن:أيضاوالإيلاف

مؤلضيناضئةنجنسغدبنيلاقواغداةصزيقياءوآل

له.قصيدةفيالبيتوهذا

إيلافا.اياها-لقته:يقال،ويلزمهفيالفهالشيءالىالشيءيؤلفأن:ايضاوالإيلاف

ايلافا.الفته:يقال،الفاالألفدونماتصيرأن:أيضاوالإيلاف
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وسائسه:الفيلقائدحالاليهصارما

عن،زرارةبنسعدبنعبدالرحمنبنتعمرةعنبكر،أبيبنعبداللهحدثني:اسحاقابنتال

.الناسيستطعمانمفعديناعميينبمكةوسائسهالفيلقائدرايتلقد:قالت-عنهااللهرضي-عائشة

:العربشعرفيالفيلحادث

العربأعظمت،النقمةمنبهأصابهمبماواصابهم،مكةعنالحبشةالدردفلما:اسحاقابنقال

فيهايذكرونأشعاراذلكفيفقالوا،عدوهممونةوكفاهم،عنهماللهقاتل،اللهافلهم:وقالواقريشا،

كيدهم.منقريشعنردوما،بالحبشةاللهصنعما

الفيل:حادثفيوشعره|لزبعرى|بننسب

بنهصيصبنعمروبنسهمبنسعيدبنعدفيبنقيسبنعديبنالزبغرىبنعبدالدفقال

]:الكاملأمنففبربنغالببنلؤفيبنكغب

حريمهايراملاقديماكانتانهامكةبطنعنتنكلوا

يرومهاالاناممنعزيزلااذحرمتلياليالشعرىتخلقلم

عليمهاانجاهلينيتبيولسوفراىماعتهاالجيشاميرسائل

سقيمهاالإياببغديعمثقولمازضهميؤوبوالمالفاستون

يقيمهاالعبادفوقمنوالفهقبلهموجرهمعادبهاكانت

ماأصابهحينمعهمحملوهاذ؟أبرهة:سقيمهاالإياببعد:بقولهالزبعرىابنيعني:اسحاقابنقال

بصنعاء.ماتحتىاصابه

الفيل:فيوشعرهالأسلتابنقيسأبينسب

صيفيئ.:واسمه،الخطميئثمالانصاريالأسلتابنقيسابووقال

نجنمرةبنعامربنقي!بنزيدبنوائلبنجشمبنالأسلتبنصيفيقي!ابو:هشامابنقال

]:المتقاربأمنالأؤسبنمالك

الحبوفيليومصتعهومن

أقرابهتحتمحاجنهم

مقولأسوطهجعلواوقد

اذراجهواذبرفولى

حاصبافوقهممنفأزسل

أخبارهمالصنرعلىتحفق

والقصيد،لهقصيدةفيالأبياتؤهذه:هشامابنقال

رزمبعثوهكفمااذش

فآتخرنمأنفهشرمواوقد

كلمقفاهيفموهاذا

ثمكانمنبالظلمباءوقذ

القزملفمثلفلفهم

انغنمكثؤاجثاجواوقد

الصلت.ابيبنلأميةتروىايضاة
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]:الطويلأمنالاسلتابنقيسأبووقال:اسحاقابنقال

الاخاشببينالبيتهذابازكانوتمسحوارئكمفصفوافقوموا

انكتائبهادييكسومأبيغداةمصدقبلاءمتهفعندكم

المناقبرؤوسفيالقاذفاتعلىورنجلهتمشيبالسفلكتيبته

وحاصبسافيبينالمليكجنودردهمالعرشذينضرآلاكمفلما

عصائبغيرملحنشافلهالىيؤلتولمهاربينسراعأفوئوا

فيالأبياتوهذه؟المناقبرؤوسفيالقاذفاتعلى:قولهالأنصاريزيدابوأنشدني:هثامابنقال

أبايكنىكان؛ابزهة:يعني؛يكسومأبيغداة:وقوله،اللهشاءانموضعهافيسأذكرهاقيسلأبيقصيدة

يكسوم.

الفيل:حادثفيطالبأبيبنطالبشعر

]:الطويلأمنالمطلبعبدبنطالبأبيبنطالبوقال:اسحاقابنقال

السعبا؟ملؤوااذيكسومابيوجيشداحسحربفيكانماتغلمواألم

سربالكمتمنعونلالأضبحتمغيرهشيئءلااللهدفاعفلولا

تعالى.اللهشاءانموضعها،فيسأذكرهابدبىيومفيلهقصيدةفيالبيتانوهذان:هثامابنقال

الفيل:حادثفيالصلتأبيشعر

دينالحنيفيةويذكر،الفيلشانفيالثقفيربيعةأبيبنالصلتأبووقال:اسحاقابنقال

.!،ابراهيم

]:الخفيفأمنالثقفيربيعةابيبنالصلتأبيبنلأميةتزوى:هثامابنقال

انكفورالأفيهنيماريلاثاقباترئناآياتان

مقدورحسابهمستبينفكلوالئهارالليلخلق

متشورشعاعهابمهاهرحيمرلثالنهاريجلوثم

معقوركأنهيحبوظلحئىبالمغفسالفيلحبس

محدوركبكبصخرمنصقفكماالجرانحلقةلازمأ

صقورالحروبفيملاويثلأنجطاكندةملوكمنحوله

محكسورلساقهعظمكلهمجميعاابذعرواثمخلفوه

بورالحنيفةدينالأءالفعتدالقيامةيومدينيكل

:الفرزدقشعر

بنمالكبندارمبنمجاشعبنيأحدغالببنهمام:واسمه-الفرزدقوقال:هشامابنقال

بنالحجاجويهجو،مروانبنعبدالملكبنسليمانيمدح-تميمبنمناةزيدبنمالكبنحتظلة

]:الطويلأمنوجيشهالفيلويذكر،يوسف
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بهطغئحينالحجاجطغىفلما

سأزتقي:نوحابنقالكمافكان

رمئمامثلجثمانهفياللهرمى

أعادهمحئىالفيلتسوقجنودا

فيلهسالتىاذ؟البيتكنضسرنصرت

له.قصيدةفيالأبياتوهذه

الفيل:حادثفي|لرقياتقيسبنعبداللهشعر

احد-الرقئاتقيسبنعبداللهوقال:هشامابنقال

]:الخفيفأمنوالفيل،الأشرم

بالفبجاءائذيالأشرمكاده

بالجتالطيرعمليهمواستهلست

يزجعالناسمنيغزهمنذاك

له.قصيدةفيالأبياتوهذه

أبرهة:ولدا

('هشاملابن"السيرة

ال!لالمفيمرتتيإني:قال،غنى

عاصمالماءخشيةمنجبلالى

المحارمذاتالبيضاءالقبلةعن

الطراخممطرخفيوكانواهباء

الأعاجمالمشركينعظيماليه

وهو،أبرهةيذكر-غالببنلؤيبنعامربني

مهروئموجيشهفولىل

مرجوئمكأئهحئى!ل

ذميمالجيوشمنفلوهو

هلكفلما،ئكنىكانوبه،أبرهةبنيكسومابنهالحبشةملكأبرهةهلكفلما:اسحالتىابنقال

أبرهة.بنمسروقأخوهالحبشةفياليمنملكأبرهةبنيكسوم

:الرومقيصرويستنجد|ليمنبملكيطالبالحميرييزنذيبنسيف

قدمحتى،مزةبأبييكنىوكان،الحميرييزنذيبنسيفخرجاليمنإهلعلىالبلاءطالفلما

شاءمنإليهمويبعث،هوويليهم،عنهيخرجهمأنوسأله،فيههمماإليهفشكا،الرومملكقيصرعلى

يشكه.فلم،اليمنملكلهفيكون؛الروممن

:كسرىعندلسيفيشفعالنعمان

فشكا،العرالتىأرضمنيليهاوماالحيرةعلىكسرىعاملوهوالمنذر،بنالنعمانأتىحتىفخرج

ذلك،يكونحتىعنديفأقم،عايمكلفيوفادةكسرىعلىليان:النعمانلهفقال،الحبشة"أمراليه

وكان،تاجهفيهالذيمجلسهايوانفييجلسكسرىوكان،كسرىعلىفادخله،معهخرجثم،ففعل

معققاوالفضةبالذهبوالزبرجدواللؤلؤالياقوتفيهيضرب-يزعمونفيما-العظيمالقنقلمثلتاجه

بالثيابعليهيسترانما،تاجهتحمللاعنقهوكانت،ذلكمجلسهفيطاقةرأسفيذهبمنبسلسلة

فلا،الثيابعنهكشفتمجلسهفياستوىفاذا،تاجهفيراسهيدخلثم،ذلكمجلسهفييجلسحتى

.بركيزنذينجنسيفعليهدخلفلما،لههيبةبركالاذلكقبليرهلمرجليراه

الأحمقهذاإن:الملكففال،رأسهطأطأعليهدخللماسيفاان:عبيدةأبوحدثني:هشامابنقال
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لأنه،لهميهذافعلتانما:فقال،لسيفذلكفقيل،رأسهيطأطىءثمالطويلالبابهذامنعلييدخل

شيء.كلعنهيضيق

الأغربة:اي:كسرىلهفقال،الاغربةبلادناعلىغلبتنا،الملكأيها:لهقالثم:اسحاقابنقال

معبلادكبعدت:قال،لكبلاديملكويكونلتنصرنيفجئتك،الحبشةبل:فقالالسند؟ام،الحبشة

آلافبعشرةأجازهثم،بذلكليحاجةلا،العرببارضفارسمنجيشالاوزطأكنفلمخيرها؛قلة

فبلغ،للناسالورقتلكينثرفجعلخرجسيفمنهذلكقبضفلما،حسنةكسوةوكساه،وافيدرهم

وما:فقال!!للناستنثرهالملكحباءالىعمدت:فقال،اليهبعثثملشانا،لهذاان:فقال،الملكذلك

فقالمرازبتهكسرىفجمعفيها،يرغبه!إوفضةذهبالامنهاجئتالتيأرضيجبالمابهذا؟اأصنع

قدرجالأسجونكفياني،الملكأيها:قائلفقالله؟جاءوماالرجلهذاأمرفيترونماذا:لهم

ازددته؟ملكأكانظفرواوان،بهماردتالذيذلككانيهلكوافان،معهبعثتهمأنكفلو،للقتلحبستهم

رجل.ثمانمائةوكانوا،سجونهفيكانمنكسرىمعهفبعث

سيف:انتصار

فيفخرجوا،وبيتاحسباوأفضلهم،فيهمسنذاوكانوهرز،:لهيقال،منهمرجلاعليهمواستعمل

استطاعمنوفرزالىسيففجمع،سفائنيستعدنساحلإلىووصل،سفينتانفغرقت،سفائنثمان

وخرج،أنصفت:وفرزلهقالجميعا،نظفراوجميعانموتحتىرجلكمعرنجلي:لهوقال،قومهمن

قتالهم،فيختبرليقاتلهملهابناوفرزاليهمفأرسل،جندهاليهوجمع،اليمنملكابرهةبنمسروقاليه

ملكهم،أرونيوهرز:قالمصافهمعلىالناستواقففلما،عليهمحنقاذلكفزادهوفرز،انجنفقتل

ذاك:قالوا،نعم:قالحمراء؟ياقوتةعينيهبينرأسهعلىتاجهعاقداالفيلعلىرجلاأترى:لهففالوا

؟قال،الفرسعلىتحرلقد:قالواهو؟علام:قالثمطويلا،فوقفوا:قال.اتركوه:فقال،ملكهم

لذ،الحماربنتوهرز:قال،البغلةعلىتحولتد:قالواهو؟علام:قالثمطويلا،فوقفوا،اتركوه

وإن،الرجلأخطأتقدفاني؟أوذنكمحتىفاثبتوايتحركوالمأصحابهرايتمفان؟سارميهاني،ملكهوذذ

يزعمونفيماوكانت،قوسهوئرثم،عليهمفاحملواالرجلأصبتفقدبهولاثوااستدارواتدالقومرايتم

النشابةفتغلغلتعينيهبينالتيالياقوتةفصكرماهثم،لهفعصبابحاجبيهوأمرشدتها،منغيرهيوئرهالا

،الفرسعليهموحملت،بهولاثتالحبشةواستدارت،دابتهعنونكس،قفاهمنخرجتحتىرأسهفي

رايتيتدخللا:قالبابهاأتىاذاحتىصتعاء،ليدخلوهرزواقبل،وجهكلفيوهربوافقتلواوانهزموا،

رايته.ناصبادخلهاثم،فهدم،الباباهدمواأبدا،منكسة

القصة:هذهفييزنذيبنسيفشعر

الوافر]:مجزوءامنالحميرييزنذيبنسيففقال

التأماقدأئهماشبالملكفالئاسيظن

فقماقدالخطبفانبلأمهمايسمعومن
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دماالكثيبورؤينامسروقاالقيلقتلنا

قسمامقسئموفرزسالنا*قيلالفيلوان

والنعماالسنييفيءحئىمشغشعايذوق

بنيلأعشىبيتااخرهاالسدوسيئقزةبنخلأدوانشدني،لهابياتفيالأبياتوهذه:هشامابنقال

له.يتكرهابالشعرالعلماهلمنوغيره؛لهقصيدةفيثعلبةبنقيس

الصلت:أبيشعر

الصلتأبيبنلاميةوتروى:هثامابنقال،الثففيربيعةابيابنالصلتابووقال:اسحاقابنقال

]:البسيطأمن

احوالاللأعداءالبحرفيرئميزنذيانجنأمثالالوترليطلب

سالاائذيبغضعتدهيجدفلمرخلتهحانلماقيصريمم

والمالاالئقس!يهينالسنينمنعاشر؟بغدكسرىنخواثثنىثئم

قلقالااشرعتلقذعمريائكيحملهمالاخرارببنياتىحتى

أمثالاالناسفيلهمارىانماخرجواعضبةمندزهملله

أشبالاالغيضاتفيترئباسدااساورةغلبامرازبةبيضا

اعجالاالمزمييغجلبزمخبرغبطكأئهاشدفعنيرمون

فلألاالازضفيشريدهماضحىفقدالكلابسودعلىأشداأزسلت

محلالامنكداراغمدانرأسفيمرتففاالئاجعليكهنيثافاشرلت

اشبالابرديكفياليومواسبلنعامتهمشالتفقدهنيئأواشرب

ابوالابعدفعادابماءشيبالببنمنقغبانلاالمكارمتلك

]:البسيطأمنقولهبيتااخرهاالامنها،اسحاقابنروىممالهصحماهذا:هشامابنقال

لبنيمنفغبانلاالمكارمتلك

بنعامربنربيعةبنكعببنجعدةبنيأحدقيسبنعبداللهبنحئانواسمه،الجغديللنابغةفانه

له.قصيدةفي،هوازنبنبكربنمعاويةبنصعصعة

اليمن:عنوجلاءهمالاحباشيذكرزيدبنعدي

تميم.بنيأحدوكان،الحميريزيدبنعديوقال:اسحاقابنقال

أهلمنالعبادمنعدي:ويقال،تميمبنمناةزيدبنالقيسامرىءبنياحدثم:هشامابنقال

]:المنسرحأمنالحيرة

مواهبقاجزليملكولاةيعمرهاكانصنعاءبعدما

محاربهامسكاوتتدىصزناتقزعلدىبنىمنرئعها
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غواربهاترتقىمائدالكاعرىدونبالجبالمحفوفة

قاصبهابالعشيجاوبهااذاالنهامصوتفيهاي!نس

مواكئهافرسانهااحراراهـبنيجندالأسباباليهلساقت

توالئهابهاوتسعى!حتفباهتوسقبالبغالوفؤزت

كتائئهامخضرةضقلالصطرفمنالاقوالرآهاحئى

هاربهايفلحنلامحسومواببربرالينادونيوم

مراتبهاثابتامةلتوزاالحديثباقييوثموكان

عجاثبهاجئمجونياموالأبالزرافةالفيجوبدل

مرازبهابهااطمأنتقدنخاورةتئعبنيبغد

المفضلعنليورواه-الانصاريزيدابووأنشدني،لهقصيدةفيالابياتوهذه:هشامابنقال

يخرج؟يزنذيبنارميليه:بقولهسطيحعنىالذيوهذا؛واليكسومبربرالينادونيوم:قوله-الضئي

يخرج،مدنولابدنيليسغلام:بقولهشنعنىوالذي،باليمنمنهماحدايتركفلا؟عدنمنعليهم

.يزنذيبيتمنعليهم

باليمنالفرسامزاليهانتهيماذكز

ملوكهم:وعدداليمنالحبشةملكمدة

،اليومباليمنالذينالأبناءالفرسمنالجيشذلكبقيةفمن،باليمنوالفرسوهرزفأقام:اسحاقابنقال

الحبشةوأخرجتأبرهةبنمسروقالفرسقتلتانالىازياطدخلهاأنبينفيماباليمنالحبشةملكوكان

أبرهة.بنمسروقثم،ابرهةبنيكسومثم،ابرههثم،ارياط:أربعةمنهمذلكتوارث؛سنةوسبعيناثنتين

اليمن:فيالفرسسمال

فأمرالمرزبانماتثم،اليمنعلىوهرزبنالمززبانابنهكسرىفأمروهرز،ماتثم:هشامابنقال

ثم،اليمنعلىالتينجانابنكسرىفأمرالئينجانماتثم،اليمنعلىالمززبانبنالتينجانابنهكسرى

-يخيم.النبيمحمدااللهبعثحتىعليهاباذانيزلفلم،باذانوامرعزله

أنهيزعمبمكةخرجقريشمنرجلاانبلغنيانه:باذانالىكسرىكتب:قالأنهالزهريعنفبلغني

جمو،اللهرسولإلىكسرىبكتابباذانفبعث،برأسهإليفابعثوالاتابفان،فاستتبهإليهفسر،نبي

[رواهوكذالماكذاشهرمنوكذاكذايومفيكشرىيفتلانوعدنيقدالله"ان:-لمجس!اللهرسولاليهفكتب

توقفالكتابباذانأتىفلما.288]-8/287الزوائدمجمع:أيضاوانظر،بكرةابيعنبنحوهالطبراني

لمجم.اللهرسولقالالذياليومفيكسرىالفهفقتل،قالمافسيكوننبيأكانإن:وقاللينظر،

الوافر]:[منالشيبانيحقبنخالدوقال،شيرونيابنهيديعلىقتل:هثامابنقال

اللحانمافتسمكصاباسيافيبنوهتقسمهاذوكسرى

تمائمحامليماولكلانىبيويملهانمنون-.!
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فقالت،جمماللهرسولالىالفرسمنمعهمنواسلامباسلامهبعثباذانذلكبلغفلما:الزهريقال

[راجع"البيتأهلوالينامنا"أنتم:قال؟اللهرسوليانحنمنالى:ىسج!اللهلرسولالفرسمنالرسل

كثير].ابنسيرة

"،البيتأهلمئا"سلمانعنيد:اللهرسولقالثمفمن:قالأنهالزهريعنفبلغني:هشامابنقال

بقوله:شقعنىوالذي،العليئقبلمنالوحيياتيه؛زكيئنبيئ:بقولهسطيحعنىالذيفهو:هشامابنقال

الفصل.يومإلىقومهفيالملكيكون؟والفضلالديناهلبين،والعذلبالحقيأتي؛مرسلبرسولييتقطعبل

لمن:الأولالزمانفيكتببالزبوركتالث،يزعمونفيما،باليمنحجرفيوكان:اسحاقابنقال

ملكلمن؟الاحرارلفارسذمار؟ملكلمن؛الاشرارللحبشةذماز؟ملكلمنالأخياز،لحميرذماز؟ملك

صنعاء.أواليمنوذمار:.التجارلقريخشذماز؟

يونس.أخبرنيفيما؛بالفتح:ذمار:هشامابنقال

(:البسيط[منوصاحبهسطيخقالماوقوعفيثعلبةبنقيسبنيأعشى؛الأعشىوقال:اسحاقابنقال

سجعاإذالذئبيئصدقكماحقاكنظرتهاأشفايىذاتنظرتما

ذئب.بنمازنبنمسعودبنربيعةبنسطيحلانه؛الذئبيئ:لسطيحتقولالعربوكانت

قيس.بنميمونالأعشىواسم،للأعشىقصيدةفيالبيتوهذا:هشامابنقال

الحضرملكقصة

الكوفةأهلعلماءبعضعنأوجناد،عن،السدوسيخالدبنقزةبنخلأدوحدثني:هشامابنقال

كالمدينةعظيمحصن:والحضرانحضر،ملكساطرونولدمنالمنذربنالنعمانإن:يقالانه؛بالنسب

]:الخفيف[منقولهفيزيدبنعديذكرالذيوهو،الفراتشاطىءعلىكان

والخائورإليهيجبىدنجلةواذبناهاذالحضروأخو

وكورذراهفيفللطيركلساوخللهمرمراشاده

مهخوزفبابهعنهالملكفبانالمنونريبيهبهلم

له.قصيدةفيالابياتوهذه:هشامابنقال

]:الخفيف[منقولهفيالإياديدوادأبوذكرهوالذي

الساطرونأفلهربعلىصالحض!منتدلىقدالموتوارى

الراوية.لحمادانها:ويقالالأحمر،لخلفإنها:ويقال،لهقصيدةفيالبيتوهذا

ساطرونبنتفاشرفت،سنتينفحصره،الحضرملكساطرونغزاالأكتافذوسابوركسرىوكان

واللؤلؤ،والياقوتبالزبرجدمكللذهبمنتاجرأسهوعلى،ديباجثيابوعليهسابورالىفنظرتيوما،

شربساطرونأمسىفلما،نعم:فقالالحضر؟بابلكفتحتانأتتزوجني:اليهفدشتجميلا،وكان

مولىمعبهافبعثت،رأسهتحتمنالحضربابمفاتيحفاخذت،سكرانالايبيتلاوكانسكر،حتى
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فبينمافتزؤجها،،معهبهاوسار،وخربهالحضرواستباجساطرونفقتل،سابورفدخل،البابففتح،لها

ورقةعليهفوجدفراشها،ففتش،بشمعلهافدعا،تناملاتململجعلتاذليلا؛فراشهاعلىنائمةهي

يفرشكان:قالتبك؟يصنعابوككانفما:قال،نعم:قالتأسهرك؟الذياهذا:سابورلهافقال،آس

به؟صنعتماأبيكجزاءأفكان:قالالخمر،ويسقيني،المخويطعمنيالحرير،ويلبسني،الديباجلي

ففيهقتلها،حتىالفرسركضثم،فرسيىبذنبرأسهاقرونفربطتبها،أمرثم،أسرعبذلكاليانت

]:المتقارب[منثعلبةبنقيسبنياعشىيقول

نعم؟!منخالذوهل،بنعمىافلهاذللحضرترألم

القذمفيهتضربحوليندانجنوشاهبوربهأقام

ينتقمفلماليهاتابدعوةرئهدعافلما

له.قصيدةفيالابياتوهذه

زيد؟بنعديقول

المنسرج]:[منذلكفيزيدبنعديوقال

مناكبهاائدفوقهمنداهيةعليهصابتوالحضر

راقبهاأضاعاذلحينهاوالدهاتوقلمربية

شاربهايهيموهلوالخمرصافيةصهباءغبقتهإذ

خاطبهاالرئيسانتظنبليلتهاأفلهافاسلمت

سبائئهاتجريدماءجحالفجشراذالعروسحطفكان

مشاجئهاخدرهافياحرقوقدوالستبيحالحضروخرب

له.قصيدةفيالأبياتوهذه

معدبننزارولدذكر

نزايى.بنوانمارنزار،بنوربيعة،نزابىبنمضر:نفرثلاثةمعدبننزارفولد:اسحاقابنقال

واسمه،الإياديدوابلابيويروى-الإياديدوسبنالحارثقالنزار،بنواياد:هشامابنقال

]:الرمل[من-الحجاجبنجارية

معذبننزارنجنايادمنأؤجههمحسنوفتر

له.أبياتفيالبيتوهذا

:ويقال،عدنانبنعكبنتشقيقةوانمار:ربيعةوأم،عدنانبنعكبنتسودةواياد:مضرفأم

.عدنانبنعكبنتجمعة

:أنمارولادأ

الذيوهو،بجيلةسيدوكان-البجليعبداللهبنجريرقال؛وبجيلةخثعمابوفأنمار:اسحاقابنقال

الرجز]:[منالقائللهيقول
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القبيلهوبئستالفتىنعمبجيلههلكتجريرلولا

الرجز]:أمنالتميميحاب!بنالأقرعإلىالكليالفرافصةينافروهو

تصرغأخاكتصرعإنإنكأفرعياحابسنجنافرعيا

الرجز]:أمنوقال

أباكماوجدتهأبيانأخاكماآنصرا،نزابىابنيئ

والاكمااخانيوميقلبلن

باليمن.فلحقتتيامنتوقد

بننبتبنالغوثبنعمروبنلحيانبناراشبنانمار:وبجيلةاليمنقالت:هشامابنقال

.الغوثبنلحيانبنعمروبناراش:ويقالسبأ،بنكهلانبنزيدبنمالك

يمانية.وخثعمبجيلةودار

مضر.بنوعيلانمضر،بنإلياس:رجليننزاربنمضرفولد:إسحاقابنقال

جرهمئة.وأمهما:هشامابنقال

بنوقمعة،الياسبنوطابخة،إلياسبنمدركة:نفرثلاثةمضربنإلياسفولد:اسحاقابنقال

اليمن.منامرأة،خندفوأمهم،إلياس

قضاعة.بنالحافبنعمرانبنت:ختدف:هشامابنقال

لهماإبلفيكاناانهماوزعمواعمرا،طابخةواسمعامرا،مدركةاسموكان:إسحاقابنقال

الإبلأتدرك:لعمروعامرفقالإبلهما،علىعاديةوعدت،يطبخانهعليهفقعداصيدا،فاقتنصايرعيانها،

حدئاهأبيهماعلىراحافلمابها،فجاءبالإبلعامرفلحق،اطبخبل:عمروفقالالصيد؟هذاتطبخأم

طابخة.وأنت:لعمرووقال،مدركةأنت:لعامرفقالبشأنهما،

.الياسبنقمعةبنلحيبنعمروولدمنخزاعةانمضر:نسابفيزعمقمعةوأما

العربأصناموذكرلحئي،بنعمروقصة

اسماعيل:دينبدلمنأوللحيبنعمرو

قأخذثت:قال،أبيهعن،حزمبنعمروبنمحمدبنبكرأبيبنعبداللهوحدثني:اصحاقابنقال

:فقال،الئاسمنوبينهبينيعمنفسألتهالنار،فيقصبهيجزلحيئبنعمرو"رأيت:قال-لمج!واللهرسول

4623].و3521،:برقموالبخاري،2856:برقمامسلمهلكوا"

أباسمعأنه،حذثهالسمانصالحأباأن،التيميئالحارثبنابراهيمبنمحمدوحدثني:اصحاقابنقال

:يقول-،صخربنعبدالرحمناسمه:ويقال،عامربنعبداللههريرةأبيواسم:هشامابنقال-هريرة

خندفبنقمعةبنلحيئبنعمرورأيت،أكثم"يا:الخزاعيالجؤنبنكثميقولع!ي!اللهرسولسمعت

ياشبفةيضزنيأنعسى:اكثمفقالمنه"،بكولا،بهمنكبرجلأشبهرجلارأيتفماالئار،فيقضبهيجز
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وبحر،الأوثانفنصب؛اسماعيلدينغيرمناولكانانه،كافروهومؤمنانك"لا؛:قال!اللهرسول

.954]6/:الفتحفيحجرابن[انظر"الحاميوحمى،الوصيلةووصل،السائبةوسيب،البحيرة

بمكة:نصبصنمأولهبل

،امورهبعضفيالشامالىمكةمنخرجلحيبنعمروان:العلماهلبعضحدثني:هشامابنقال

بنلاوذنجن،عمليق:ويقال،عملاقولدوهم-العماليقيومئذوبهاالبلقاء،ارضمنمآبقدمفلما

أصنامهذه:لهقالوا؟تعبدوناراكمالتيالأصنامهذهما:لهمفقال،الأصناميعبدونرآهم-نوحبنسام

إلىبهفاسيرصنما؛منهاتغطوننيأفلا:لهمفثالفتتصرنا،ونستتصرهافتمطرنا،فنستمطرهانغبدها،

وتعظيمه.بعبادتهالناسوأمر،فنصبه،مكهبهفقدم،هبل:لهيقالصنمافاعطوهفيعبدونه؟؛العربارض

:الأصناملعبادةالاسبابأول

مكةمنيظعنلاكانانه؛اسماعيلبنيفيالحجارةعبادةكانتمااولانويزعمون:اسحاقابنقال

الحرمحجارةمنحجرامعهحملالأالبلاد،فيالفسحوالتمسوا،عليهمضاقتحين،منهمظاعن

يعبدونكانواانالىبهمذلكسلخحتى،بالكغبةكطوافهمبهفطافواوضعوهنزلوافحيثما،للحرمتعظيما

ابراهيمبدينواستبدلوا،عليهكانواماون!واانخلوفخلفتحتى،واعجبهم،الحجارةمناستحسنواما

ذلكعلىوفيهم،الضلالاتمنقبلهمالأممعليهكانتماالىوصاروا،الأوثانفعبدوا،غيرهواسماعيل

علىوالوقوف،والعمرة،والحج،بهوالطواف،البيتتعظيممن:بهايتمسكونابراهيمعفدمنبقايا

وقريثىكنانةفكانت،منهليسمافيهادخالهممع،والعمرةبالححوالإهلال،البدنوهديوالمردلفةعرفة

فيوخدونه؟ملكوماتملكه،لكهوشريكالأ،لكشريكلالئيك،لئيكاللهئملئيكقالوا:أهفوااذا

يؤمن)وما:جمن!لمحمدوتعالىتبارلاللهيقول؛بيدهملكهاويجعلوناصنامهممعهيدخلونثم،بالتلبية

منشريكامعيجعلواالاحقيلمعرفةيوخدوننيما:اي601]:!أيوسفمشركونوهمالابالثهأئحزهم

خلقي.

:نوجقوماصنام

:فقاللمجفهاللهرسولعلىخبرهاوتعالىتبارلاللهقض!عليها،عكفواقداصناثمنوحلقومكانتوقد

24].23،:أنوجبهيرآ!أضفوأوفد!ودنثراويعوقيغوثولادواعاولاوصالذرنولاالهت!5ئذرنلا)وقالوأ

منهماتخذهامنوذكرالعرباصنامبعض

:وودسواع

إسماعيل:دينفارقواحينبأسمائهموسمواوغيرهماسماعيلولدمنالأصنامتلكاتخذواالذينفكا-

قضاعة؛منوبرةبنوكلب،برهاطلهموكانسواعأ،اتخذوامضر؛بنإلياسبنمدركةبنهذيل

الجتدل.بدومةودااتخذوا

الوافر]:أمنالأنصارقيمالكبنكعبوقال:إسحاقابنقال
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والشئوفاالقلائدونسلبهاووذاوالعزىاللأتوننسى

الله.شاءإنموضعها،فيسأذكرهالهقصيدةفيالبيتوهذا:هثامابنقال

قضاعة.بنالحافبنعمرانبنحلوانبنتغلببنوبرةبنوكلب:هثالمابنقال

يغوث:

.بجرشيغوثاتخذوا،مذحجمنجرشواهلطيىءمنوأنعم:إسحاقابنقال

ابن:طيىء:ويقالأدد،بنمذحج:ومالك،مالكبنأددابنوطئىء:؟انعم:ويقال:هثامابنقال

سبأ.بنكهلانبنزيدبنأدد

:يعوق

اليمن.أرضمنهمدانبارضيعوقاتخذوا؟همدانمنبطنوخيوان:اسحاقابنقال

الوافر]:[منالهمدانيئنم!بنمالكوقال:هثامابنقال

يريشقولايعوقيبريولاويبريالدنيافياللهيريش

له.أبياتفيالبيتوهذا

بنمالكبنالخياربنأوسلةبنربيعةبنزيدبنمالكبنأوسلة:همداناسم:هشامابنقال

بنأوسلةبنهمدان:ويقال.الخياربنأوسلةبنزيدبناوسلة:ويفالسبأ،بنكهلانبنزيد

سبأ.بنكهلانبنزيدبنمالكبنالخياربنمالكبنربيعة

نسر:

حمير.بارضنسرااتخذوا؟حميرمنالكلاعوذو:اسحاقابنقال

عميانس:

بينهقسمأوحروثهمأنعامهممنلهيقسمون،خولانبأرضعميان!:لهيفالصنملخولانوكان

فيدخلوما،لهتركوهلهسفوهالذيتعالىاللهحقمنعميانسحقفيدخلفما،بزعمهماللهوبين

تباركاللهانزلوفيهم،الأديم:لهميقالخولانمنبطنوهم،عليهردوهعميانسحقمنتعالىاللهحق

وهذابزغمهصللههدافقالوأنصيماوالاتغصاتحرثذرأمىمئافه)وجعلوأ:يذكرونفيماوتعالى

ماساهشرمحابهصإفلضلفهولؤ!اتومااللهابيصلىفلالشرمحابهتمصاتفمالي!بنا

.]136:[الأنعام!!بشحموور

بنمرةبنعمروابن:خولان:ويقال،قضاعةبنالحافبنعمروابن:خولان:هشامابنقال

سعدبنعمروابن:خولان:ويقالسبا،بنكهلانبنزيدبنعريببنعمروبنمهمسعبنزيدبنأدد

مذحج.بنالعشيرة

سعد:

له:يقالصنممضربنالياسبنمدركةبنخزيمةبنكنانةبنملكانلبنيوكان:اسحاقابنقال

بركتهالتماس؟عليهليقفهامؤيليمالهبابلملكانبنيمنرجلفأتبل،طويلةأرضهممنبفلا؟صخرةسعد،
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منه،نفرتالدماء؟عليهيهرالتىالضنموكان،تركبلامرعئةوكانت،الإبلراتهفلما-يزعمفيما-

نفرت،فيكاللهباركلا:قالثم،بهفرماهحجرافأخذ،الملكانيربهاوغضب،وجهكلفيفذهبت

]:الطويل[منقاللهاجتمعتفلماجمعها،حتىطلبهافيخرجثم،ابليعلي

سعدمننحنفلاسغدفشئتنا2شملناليجمعسغدالىاتينا

رشد؟ولالغييدعولاالارضمنبتنوفةصخرةالأسعدوهل

وصنمهم:دوس

الدؤسي.حممةبنلعمروصنمدؤسيىفيوكان

الله.شاءانموضعهفيحديثهساذكر:هشامابنقال

بنمالكبنعبداللهبنكغببنالحارثبنكعببنزهرانبنعبداللهبنعدثانابن:ودوسق

.الغوثبنالاسدبنزهرانبنعبداللهابن:دوس:ويقال،الغوثبنالاسدبننصر

هبل:

هبل.:لهيقالالكعبةجوففيبئيرعلىصنمأاتخذتقدقريشوكانت:إسحاقابنقال

موضعه.في،اللهشاءان،حديثهسأذكر:هشامابنقال

ونائلة:إساف

رجلأونائلةإساثوكانعندهما،ينحرون،زمزمموضععلىونائلةاسافاواتخذوا:اسحاقابنقال

الكعبة،فينائلةعلىاساثفوقع،ديكبنتونائلة،بغيبناساف:هو،جرهممنوامراة

حجرين.اللهفمسخهما

بنتعمرةعن،حزيمبنعمروبنمحمدبنبكرابيبنعبداللهحدثني:إسحاقابنقال

إسافأاننسمعزلناما:تقول-عنهااللهرضي-عائثةسمغت:قالتأنهاارةز؟بنسغدبنعبدالرحمن

أعلم.والله.حجرينتعالىاللهفمسخهما،الكغبةفياخدثاجرهممنوافراةرجلاكاناونائلة

]:الطويل[منطألبأبووقال:اسحالتىابنقال

ونائلإسافيمنالسيولبمقضىركابهمالاشعرونينيخوحيث

تعالى.اللهشاءانموضعها،فيسأذكرهالهقصيدةفيالبيتوهذا:هشامابنقال

:للأصنامالعربتعظيممقدار

بهتمسحسفرامنهمالرجلارادفاذا،يعبدونهصنمادارهمفيداركلأهلواتخذ:اسحاقابنقال

أولذلكفكان،بهتم!حسفرهمنقدمواذا،سفرهالىيتوخهحينيضنعماآخرذلكفكان،يركبحين

الآلهةأجعل:قريشقالتبالتوحيد،-لمجرومحمدارسولهاللهبعثفلما.أهلهعلىيدخلانقبلبهيبداما

.عجابلشيءهذاانواحدا؟!الها

الطواغيت:

وحجاث،سدنةلها،الكعبةكتعظيمتعطمهابيوتوهي،طواغيتالكعبةمعاتخذتقدالعربوكانت
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عليها؟الكعبةفضلتعرفوهيعندها،وتنحربها،كطوافهابهاوتطوف،للكعبةتهديكمااليهاوتفدي

.ومسجدهالخليلإبراهيمبيتأنهاعرفتقدكانتلانها

:العزى

هاشم.بنيحلفاءسليممنشيبانبنووحجابهاسدنتهاوكان،بنخلةالعرى:كنانةوبنيلقريشوكانت

بنخصفةبنعكرمةبنمنصوربنسليم:وسليم،خاصةطالبأبيبنيحلفاء:هشامابنقال

.عيلانبنقي!

]:الطويل[منالعربمنشاعرفقال:اسحاقابنقال

غنمبنيمنافرؤأهداهاالاذممنبقير؟رأساشماءأتكحتلقد

القسمفيفوشعالعرىغبغبإلىيسوقهااذعينهافيقدعارأى

.الدماءومفراقانمنحر:والغبغب،حضرهمفيمنقسموههذيأنحروااذايضنعونكانواوكذلك

له.ابياتفي،مزةبنخويلد:واسمه،الهذليخراشيىلابيالبيتانوهذان:هشامابنقال

السدنة؟هممن

الرجز]:[منالعجاجبنرؤبةقال؛الكعبةبأمريقومونالذين:والئدنة

المأمنبالحرامأمنايعمرنالقطنالآمناتوربفلا

الصن!دنوبيتالهذيبمحبس

موضعه.في،تعالىاللهشاءان،حديثهاوسأذكر،لهأرجوزةفيالبيتانوهذان

:اللات

ثقيف.منمعتببنووحخابهاسدنتهاوكان،بالطائفلثقيفاللأتوكانت:اسحاقابنقال

موضعه.في،تعالىاللهشاءإنحديثها،وسأذكر:هشامابنقال

مناة:

منالبحرساحلعلى،يثربأهلمنبدينهمدانومن،والخزرجللأوسمناةوكانت:اسحاقابنقال

بقديد.المشللناحية

الوافر]:[منمدركةبنخزيمةبنأسدبنياحدزيدبنالكميتوقال:هشامابنقال

متحزفيناظهورهامناةتوليلاقبائلآلتوقد

له.قصيدةفيالبيتوهذا

طالب.أبيبنعلي:ويقالفهدمها،حزببنسفيانابااليهاجمتاللهرسولفبعث:هشامابنقال

الخلصة:ذر

بتبالة.العربمنببلادهكانومنوبجيلةوخثعملدؤسبىالخلصةذووكان:اسحاقابنقال

الرجز]:[منالعربمنرجلقال؛الخلصةذو:ويقال:هشامابنقال
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المقبوراشيخكوكانمثليالموتوراالخلصذاياكتتلو

زوراالعداةقتلعنتتهلم

بنهيهالسهمفخرج،بالازلامعندهفاستقسمالخلصةذافأتى،بثأرهالطلبفأراد،قتلابوهوكان:قال

الكتدي.حجيربنالقيسامراينحلهامنالناسومن،الابياتهذهفقال،ذلكعن

فهدمه.البجليعبداللهنجنجرير-لمجفاللهرسولاليهفبعث

فلس:

واجا.سلمى:يعنيطيئء،بجبليئيليهاومنلطىءفلسقوكان:اسحاقابنقال

فهدمها،طالبابيبنعلياليهابعث-لمجفهاللهرسولان:العلماهلبعضفحدثني:هشامابنقال

له،فوهبهماع!يىاللهرسولبهمافاتى،المخذم:وللآخر،الرسوب:لأحدهمايقالسيفينفيهافوجد

!ته.علي،سيفافهما

رئام:

رئام.:لهيقالبصنعاءبيتاليمنواهللحميروكان:اسحاقابنقال

مضى.فيماحديثهذكرتقد:هشامابنقال

رضاء:

يقواطولها،تميمبنمناةزيدبنسعدبنكعببنربيعةلبنيبيتارضاءوكان:اسحاقابنقال

]:الكاملامن-الإسلامفيهدمهاحين-سعدبنكعببنربيعةبنالمستوغر

أسحمابقاعقفرافتركتهاشدةرضاءعلىشدذتولقذ

سعد.بنيمنرجلعناسحما؛بقاعقفرافتركتها:قوله:هشامابنقال

المعمرين:أحدربيعةبنالمس!وغر

يقولالذيوهوعمرا،كلهامضرأطولوكان،سنةوثلاثينسنبماثلاثمالةعفرالمستوغران:ويقال

الكاصل]:امن

مئيناالسنينعددمنوعمرتوطولهاالحياةمنسئمتولقد

سنيناالسهورعددمنوازددتليمائتانبعدهاحدتهامائة

تحذونا؟وليلةيمريوثمفاتناقدكماالأبقيماهل

الكلبي.جنالببنلزهيرالأبياتهذهيرويالناسوبعض

:الكعباتذو

بنيأعشىيقولولهبسنداد،!اياد،وائلابنيوتغلبلبكبرالكعباتذووكان:اسحاقابنقال

الكاصل]:[منثغلبةبنقيس

سندادمنالكعباتذيوالبيتوبارقيوالسديرالخورنقبين
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بنمالكبنحتظلةبنمالكبندارمبننفشل؛الئهشلييغفربنللأسودالبيثوهذا:هشامابنقال

]:الكاملأمنالأحمرخلفمحرفيأبووانشدنيه،لهقصيدةفي،تميمبنمناةزيد

سندادمنالشرفاتذيوالبيتوبارقيوالسديرالخورنقأهل

والحاميوالوصيلةوالسائبةالبحيرةامر

:اسحاقابنرأيفيالسائبة

بينهقليسانالثعشربينتابعتإذاالناقة:والسالبة،السائبةبنتفهيالبحيرةفاما:اسحاقابنقال

ضيف.الألبنهايشربولموبرها،يجزولمظهرها،يركبفلم،سيبتذكر

:اسحاقابنرأيفيالبحيره

يجزولمظهرها،يزكبفلمأمها،معسبيلهاخليثماذنها،شقتانثىمنذلكبعدنتجتفما

السائبة.بنتالبحيرةفهيبامها،فعلكما،ضيفالألبنهايشرلتولموبرها،

:اسحاقابنرأيفيالوصيلة

قالوا:،وصيلةجعلتذكزبينهنليسأنجطنيخمسةفيمتتابعالبإناثعثراتامتاذاالشاة:والوصيلة

فيفيثتركواشي!منهايموتأنالأ،إناثهمدونمنهمللذكورذلكبعدولدتمافكان،وصلتقد

واناثهم.ذكورهم،اكله

بناتهم.دونبنيهملذكورذلكبعدولدتمافكان:ويروى:هشامابنقال

:اسحاقابنرأيفيالحامي

فلم،ظهرهحمىذكر،بينهنلي!متتابعاتإناثعشرلهنتحاذاالفحل:والحامي:اسحافابنقال

ذلك.بغيرمنهينتفعلافيها،يضربابلهفيوخلي،وبرهيجزولم،ظفرهيركب

عليه:هشامابنانكار

إسحاف.ابنقالماعلىعندهمفانهالحاميالأهذا،غيرعلىالعربعندكفهوهذا:هشامابنقال

:هشامابنعندالبحيرة

وأ،ضيفالألبنهايشربولاوبرها،يجرولاظهرها،يركبفلااذنها،تشقالئاقة:عندهموالبحيرة

لآلهتهم.وتهمل،بهيتصدق

:هشامابنعندالسائبة

أسابذلككانفاذا،يطلبهامراأصابوان،مرصمهمنبرىءانيسيبهاانالرجلينذرالتي:والسائبة

بها.ينتفعلافرعتفسابت،الهتهملبعضجملاأوابلهمنناقة

:هشامابنعندالوصيلة

الذكور،ولنقسهمنها،الإناثلآلهتهصاحبهافيجعل،بطنكلفياثنينافهاتلدال!تي:والوصيلة
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به.ينتفعفلامعهاأخوهافيسئبأخاها،وصلت:فيقولون،بطننفيذكرومعهاامهافتلدها

بعفق.يزولممابعضروى،وغيرهالنحويحبيببنيون!بهحدثني:هثامابنقال

ذلك:فيالقرآنمننزلما

رلابحيرةمناللهجعل)ما:عليهاتزل-يخ!محمدارسولهوتعالىتباركاللهبعثفلما:إسحاقابنقال

]153:المائدةأ!!يعقلونلاوأكزهئماتكذلطاللهعلىيفزونكفروأالذينولبهنصاغولاوصحيذولاسالبز

ميتةلكنوإنأزوجنآعكوعزئمئذصورناضالصةالاثفرهدهبالونفما)وقالوأ:تعالىالهوانزل

أنرلقائتصأره)قل:عليهوانزل913،:الأنعامأ!!ححيئمعليرائهدوضفهمسيخزيهمشر!ا.فيهفهز

وأنزل95]أيون!:!!تفووتألدعلىأشلكخأذت%لذقلوصنلأحرامامنهفجعقترززتضفألبلكم

علتهاشتصلتأماالأنثيتن(رحزمءآ!رينقلائنتهناتمعزومفاثينألفحآنكتأزوفي)ثمنية:عليه

رأحرمءآلذ!رينقلاثنيناتبقرومفاثتنالابلومنصندقين!!نترإنبعقرنئونالانثيئنأزصام

علاقترىممنأط!فمنألببهذأوضن!مإدثهداء!نتصأتمالأنثيتنأزصامعثهاشتملتأماالأنثيتن

144].-143:الانعامأ!!الطنمبنالقؤميهدىلاألدإنعلبربغترالاسليضل!نماباالله

]:الكامل[منالشاعرقال:هشامابنقال

والسيبظهورهاوانحامياتحقةشريففيالوصائلحول

]:البسيطأمنصعصعةبنعامربنيأحدمقبلبنأبيئبنتميموقال

البحرالهجمةوسطالديافيهدرقرقرةالمرباعالأخرجمنفيه

له.قصيدةفيالبيتوهذا

وسئب،سوائبالأكثر:سائببماوجمع،ووصلوصائل:وصيلبماوجمع،وبحربحالر:بحيرةوجمع

حوابم.الأكثر:حايموجمع

الثسباليعود

خزاعة:نسب

اليمن.منعامربنعمروبنونحن:تقولوخزاعة:اسحاقابنقال

بنحارثةبنعامربنعمروبنحارثةبنربيعةبنعمروبنونحن:خزاعةوتقول:هشامابنقال

أهلمنوغيرهعبيدةابوحدثنيفيماإفنا،وخندف،الغوثبنالأسدبنمازنبنثغلبةبنالقيسامرىء

بنعمروولدمنتخرعوالأنهمخزاعةسميتوائماعامر،بنعمروبنحارثةبنوخزاعة:ويقال.العلم

الأنصارقيايوببنعوفقالبها،فاقامواالالهرانبمرفنزلوا،الساميريدوناليمنمناقبلواحينعامر،

]:الطويلأمنالإسلامفيالخزرجمنسلمةبنكعببنغنمبنسوادبنعمروبنيأحد

كراكرخيوليفيمناخزاعهتخزعتمرئطنهبطنافلما

البواتروالمرهفاقيالقنابصئمواختمتتهامةمنوادكلحمت

له.قصيدة-فيالبيتانوهذان
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بنعمروبنالخزرجبنالحارثبنحارثةبنيأحدالانصاريرافعبناسماعيلالمطقرابووقال

]:الطويلامنالاوسبنمالك

المتحاملالآكلدارخزاعةاخمدتمكةبطنهبطنافلما

وساحلنجدبينحيئكلعلىقنابلاوشئتأكاريسافحلت

الكواهلشديدخزاعيئبعزواختبوامكةبطنعنجرهمانفوا

موضعه.فيجرهمانفيهااذكر-اللهشاءان-وأنا،لهقصيدةفيالابياتوهذه:هثامابنقال

:الياسبنمدركةأبناء

امرأةوأمهما،مدركةبنوهذيل،مدركةبنخزيخمة:رجلينالياسنجنمدركةفولد:اسحاقابنقال

قضاعة.من

مدركة:بنخزيمةأبناء

بنوالهون،خزيمةبنوأسدة،خزيمةبنواسد،خزيمةبنكنانة:نفراربعةمدركةبنخزيمةفولد

مضر.بنعيلانبنقيسبنسغدبنتعوانةكنانةفأم،خزيمة

خزيمة.بنالهون:ويقال:هثامابنقال

خزيمة.بنكنانةأبناء

كنانة،بنمناةوعبد،كنانةبنومالك،كنانةبنالئضر:نفرأربعةخزيمةبنكنانةفولد:اسحاقابنقال

.اخرىلامرأ؟بنيهوسائرمضر،بنالياسبنطابخةبنأدبنمربنتبرةالنضرفأم؛كنانةنجنوملكان

منالغطريفبنسويدبنتهالةمناةعبدوأممر؛بنتبرةوملكانومالكالنضرام:هشامابنقال

سضواوانما؛الغوثبنالاسدبننصربنمالكبنعبداللهبنكغببنعبدالله:وشنوءة؛ازدشنوءة

البغض.:والسنان،بينهمكانلشنانشنوءة

قر!ش:هوالنضر

بقرشيئ،فليسولدهمنيكنلمومن،قرشيئفهوولدهمنكانفمن؛قريمثقالئضر::هشامابنقال

بنهشاميمدح،تميمبنمناةزيدبنمالكبنحنظلةبنيربوعبنكليببنياحدعطيةبنجريروقال

الوافر]:امنمروانبنعبدالملك

عقيمولاالنجاربمقرفةقريشاولدتالتيالامفما

تميممنباكرمخاذوماأبيكممنبأتجبقزثموما

له.قصيدةفيالبيتانوهذان؛النضرأممربنتميماختمربنتبرةيعني

بقرشي.فليس،ولدهمنيكنلمومن،قرشيئفهو5ولدمنكانفمن،قريمثقمالكبنفهر:ويقال

قريش:اشتقاق

:الرجز]امنالعجاجبنرؤبةقال؛والاكتسابالتجارة:والتقزش،الئقزشمنقريشاقريمثقسميتل!انما
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القروض!تساقطمنوالخشلالسغوشعنيغنيهمكانقد

بالمغشوشليسومحفقشحم

،ونحوهوالاسورةالخلاخيلرؤوس:والخشل،الشغوشيسمىقمح:والسغوش:هسامابنقال

الحليمثالفن:والمحض،ومحفقشحمهذاعنيغنيهمكانقد:يقول،والاكتسابالتجارة:والقروس

له.ارجوز؟فيالأبياتوهذه،الخالص

]:الخفيف[منوائلبنبكرابن:ويشكر،انيشكرقيجلدةأبووقال

وقديمعمرنامنحديمبفيعليناالذنوبقرشواإخوة

له.ابيابفيالبيتوهذا

التقزش.:للتجفعيقالتفزقها،بعدمنلتجفعهاقريشأقريمثقسميتانما:ويقال:اسحافابنقال

كناية:بنالنضرأبناء

بنعدوانبنتعاتكةمالكفأم؛النضربنويخلدالنضر،بنمالك:رجلينكنانةبنالنضرفولد

لا.اميخلدأمأهيادريولا،عيلانبنقيسبنعمرو

ظرببنسعدبنتجميعأوأقهم،المدنيعمروابوقالفيماالنضر،بنوالضلت:هشامابنقال

بنيأحد،عرةكثيروهوعبدالرحمنبنكثيرقال؟عيلانبنقيسبنعمروابن:وعدوان؟العدواني

]:الطويل[منخزاعةمن،عمروبنمليح

أزهرا؟!النضربنيمنهجانلكلاخوتيليسأبمبالصلت؟!ابيالنس

المخضراوالحضرميوبهمبناالسدىمختلطالعضبثيالبرايت

أخضراالفوائجبأذناباراكافاتركواالنضربنيمنتكونوالمفاق

له.قصيدةفيالابياتوهذه:قال

.عزةكثيررهطعمرو،بنمليحبنوخزاعةمنالنضربنالضلتإلىيعزونوالذين

النضر:بنمالكابناء

الخرفمي.مضاضبنالحارثبنتجتدلةوأفه؛مالكبنفهرالنضربنمالكفولد:اسحاقابنقال

الأكبر.مضاضبابنوليس:هشامابنقال

مالك:بنفهرأبناء

فهر،بنوالحارثفهير،بنومحاربفهر،بنغالب:نفرأربعةمالكبنفهرفولد:اسحاقابنقال

مدركة.بنفذيلبنسغدبتتليلئوامهمفهبر؛نجنواسد

ليلىوامها،تميمبنمناةزيدبنمالكبنحتظلةبنيربوعأمهيفهبر؟بنتوجندلة:هشامابنقال

بنعوفبنسلمةبنبدربنحذيفةالخطفيواسم؛الخطفيبنعطيةبنجريرقالسعد؛بنت

]:الكامل[منحتظلةبنيربوعبنكليب

الجندلكخيرجتدل!أبناءبالحصاورائيرمىغضبتواذا
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له.قصيدهفيالبيتوهذا

فهر:بنغالبأبناء

بنتسلمىوافهما،غالببنوتيم،غالببنلؤي:رجلينففربنغالبفولد:اسحاقابنقال

الادرم.بنو:لهميقالالذينغالبنجنوتيم،انخزاعيعمرو

ابنيوتيملؤياموهى،الخزاعيعمروبنكغببنتسلمىوافه،غالببنوقيس:هشامابنقال

غالب.

غالب:بنلويأبناء

،لؤيبنوسامة،لؤيبنوعامر،لؤينجنكغب:نفراربعةغالبنجنلؤيفولد:اسحاقابنقال

قضاعة.منجسر،بنالقيننجنكعببتتماوئةوسامةوعامبركعبفأم؟لؤيبنوعوف

جريرقال؟ربيعةمن،هزانفيالحارثبنجشموهم،لؤيبنوالحارث:ويقال:هشامابنقال

]:الطويلأمن

غالببنلؤيمنالروابيلأعلىفاتتموا،لهرانلستم،جشمبني

الغرائبمثوىبئس،شكيسفيولانساءكمضورالفيتتكحواولا

من،وائلبنبكربنعليبنصغببنعكابةبنثغلبةبنشيبانفي،بنانةوهم،لؤيبنوسعد

بنوبرةبنالأسدبن-اللهسيع:ويقال-اللهشيعبنجسربنالقينبنيمقلهمحاضنة:وئنانة،ربيعة

بنت:ويقال،ربيعةمنقاسطبنالئمربتت:ويقال،فضاعةبنالحافبنعمرانبنحلوانبنثغلبة

قضاعة.بنالحافبنعمرانبنحلواننجنريانبنجرم

بنيائموهي،اليمنمنامراة:وعائذة،ثغلبةبنشيبانفي،عائذةوهم،غالببنلؤينجنوخزيمة

جسر،بنالقينبنكعببنتماوية:-لؤيبنعامرإلأ-كلهملؤيبنيوأم،لؤيبنخزيمةبنعبيد

فهبر.بنمحارببنشيبانبتتليلىويقاذ:فهر،بنمحارببنشيبانبنتمخشئة:لؤيبنعامروام

:عمانالىبخرجلويبنسامة

أخرجه؟لؤيبنعامرأنويزعمونبها،وكان،عمانالنفخرجلؤينجنسامةفأما:اسحاقابنقال

بنسامةأنفيزعمون،عمانالىفخرحعامر،فأخافهعامير،عينسامةفففاشيء،بينهماكانانهوذلك

الناقةوقعتحتىفهصرتهابمشفرهاحيةفأخذت،ترتعرأسهاوضعتاذناقتهعلئيسيرهوبينالؤي

]:الخفيف[منيزعمونفيما،بالموتأحقحينسامةفقال،فقتلتهسامةنهشتثملشفها،

العلأقهبسامةماعلقتلؤفيبنلسامةفابكيعين

لناقهقتيلابهحفوايوملؤيبنسامةمثلارىلا

مشتاقهاليهمانفسيانرسولأوكغبأعامرابلغا

فاقهغيرمنخرجتغالبيئفانيداريعمانفيتكنان

مهراقةتكنلمالموتحذرلؤيانجنياهرقتكأسيىرب
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طاقهبالحتفذاكراملمنمالؤيابنياالحتوفدفعرنت

ورشاقهوحذةجذبعدردياءتركتالسرىوخروس

رسولفقال،لؤيبنسامةالىفاتتسبمجوواللهرسولاتىولدهبغضانوبلغني:هشامابنقال

]:الخفيفأمنقولهأردتاللهرسولياكانك:أضحابهبغضلهفقال)ألشاعر"؟-لمج!ا!الله

مهراقهتكقلمالموتحذرلؤيانجنياهرقتكأبررلث

.)أجل":قال

:غطفانبنسبوالحاقهلويبنعوف

كاناذاحتى،قريشمنركبفي،يزعمونفيما،خرجف!نه،لؤيبنعوفوأما:اسحاقابنقال

سغد،بنثعلبةفاتاه،قومهمنمعهكانمنفاتطلق،بهأنجطىءعيلانبنقي!بنسعدنجنغطفانبأرض

ابن:وعوف،غطفانبنريثبنبغيضبنذبيانبنسعدابن:ثعلبة-،ذبيانبنينسبفيأخوهوهو

؟ذبيانبنيفينسبهفشاع،وآخاهوالتاطهوزؤجهفحبسه-،غطفانبنريثبنبغيضبنذبيانبنسعد

الرجز]:أمنقومهفتركه،بهأنجطىءحينلعوفيقولالذي-يزغمونفيما-وثعلبة

لكمتركولاالقومترككجملك،لؤيانجن،علياخبسق

حصين،بنعبداللهبنعبدالرحمنبنمحمداوالزبير،بنجعفربنمحمدوحذثني:اسحاقابنقال

إنا،عوفينجنمرةبنيلادعيتبناملحقهماوالعربمنحيامدعياكتتلو:قالالخالابنجنعمرأن

.لؤيبنعوفيغني،وقعحيثالزجلذلكموقعمننغرفمامع،الأشباهفيهملنعرف

:مرةنسب

بنمرة-غطفاننسبفي-فهو:اسحاقابنقال

نتكرهما:الئسبهذالهمذكراذايقولونوهم،غطفان

قالا-يربوعبنجذيمةنجنظالبمنجنالحارثوقال

الوافر]:أمنبقريشفلحقالمنذربنالنعمان

سغدبنبثغلبةقوميفما

لؤيبنو،سالتاق،وقومي

بغيفبىبنيباتباعلسفهنا

ترؤىلمامخلفسفاهة

فيهمكتت،عمرك،طووعتفلو

رخليانقرشيئرواحةوخش

منها.عبيدةأبوأتشدنيماهذا:هثامابنقال

المريالخمامبنالحصينفقال:اسحاقابنقال

]:الطويلأمنغطفانالىوينتمي،ظالبم

بنريثبنبغيضبنذبيانبنسغدبنعوف

الينا.الئسبلاحمثوائه،نخحدهوما

منهربحين-عوفبنمرةبنيأحد:هشامبن

الزقاباالشغربفزارةولا

الضرابامضرعفموابمكة

انتسابالناالأقربينوترك

السراباوآلبعالماءهراق

السحابااتتجعالفيتوما

ثوابايطلحتولمبناجية

بنالحارثعلىيرد،مزةبنسفمبنيأحدثم
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غالببنلؤيمنإليكمبرننااليكمولسنامنالستمألا

الأخاشببينالبطحاءبمغتلجوأنتمالحجاز،عزعلىأقمنا

قريث!،إلىفانتمى؟ظالمبنالحارثقالماوعرف،قالماعلىالحصينندمثمقريشا؛:يعني

]:الطويل[منفقال،نفسهوأكذب

كاذبقولأئهفيه-..-قلتهكتتمضىقوليعلىندمت

الكواكبمجرىعندونصفبكيممتهمانصفينكانلسانيفليت

الأخاشببينالبطحاءبمغتلجقبرهبمكةكنانيأبونا

حاطبابندارعندالبطاحوربعوراثةالحرامبيتمنالربعلنا

وعوفا.،وسامةوعامرا،،كعبا:أربعةكانوالؤيبنيان:اي

نأشئتمإن:مرةبنيمنلرجاليقال!هالخطاببنعمران:أتهملامنوحدثني:إسحاقابنقال

اليه.فآرجعوانسبكمإلىترجعوا

أبيبنسنانبنهرممنهم،وقادتهمسادتهمهم،غطفانفياشرافاالقوموكان:اسحاقابنقال

حرملةبنوهاشم،الحمامبنوالحصين،عوفبنوالحارث،حارثةأبيبنسنانبنوخارجة،حارثة

الرجز]:[منالقائللهيقولالذي

اليعملهويومالهباءاتيومحرملهبنهاشماباهأحيا

لهذنبلاومنالذتبذايفتلمغربلهعتدهالملولترى

الرجز]:[منعيلانبنقيسبنخصفة؛الخصفيلعامرالابياتهذهعبيدةابوأتشدني:هشامابنقال

اليعملهويومالهباءاتيومحرملهبنهاشماباهأحيا

لهذنبلاومتالذنبذايقتلمغربلهعتدهالملولترى

مثكلهللوالداتورفحه

فلم،الأولالبيتعامرفقال،عليهاثنكجئدابيتافيقل:لعامرقالهاشماانوحدثني:هشامابنقال

الرجز]:[منالرابعقالفلفا،يعجبهفلم،الثالثقالثم،يعجبهفلم،الثانيقالثمهاشما،يغجمت

لهذنبلاومنالذتبذايقتل

عليه.فاثابهاعجبه

الوافر]:[منقولهفيزيدبنالكميتأرادالذيوذلك:هشامابنقال

ومذنبينااليهذنببلاملوكاالمفنيمرةوهاشم

.عبيدةأبيغيرعن؛الهياءاتيوم:عامروقول،لهقصيد؟فيالبيتوهذا

البسل.كانوفيهم،نسبهمعلىفاقامواكلها،وقيسغطفانفيوذكرصيتلهمقىئم:اسحاقابنقال

البسل:معنى

،العربلهمذلكعرفتقد،العرببينمنسنةكلمنلهمحرماشهرثمانية،يزعمونفيما،والبسل
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أبيبنزهيرقالشيئا،منهميخافونلاشاؤوا،العرببلادأيالىبهيسيرون،يدفعونهولا،يتكرونهلا

مزة.بنييعنيسلمى

سلمىأبيبنزهير:ويقالمضر،بنالياسبنطابخةبنادبنمزينةبنياحدزهير:هشامابنقال

]:الطويلأمنغطفانفيحليف:ويقال،غطفانمن

نخلاذامنهمتقولاوداراتهامتهمالمرؤراةتقوفاقتامل

بسلفانهممنهمتفويافانوألقتهمنادفتهمبهابلاد

حرمهم.فيساروا:بقول،حرام:اي

له.قصيدةفيالبيتانوهذان:هشامابنقال

]:الطويلأمنثعلبةبنقيسبنيأعشىوقال:اسحاقابنقال

وحليلهالكمحلوجارتنامحرئمعلينابمسلأجارتكم

له.قصيد؟فيالبيتوهذا:هثامابنقال

:لؤيبنكعبأبناء

كعب،بنوهصيص،كعببنوعدي،كعببنمزة:نفرثلاثةلؤيبنكعبفولد:اسحاقابنقال

النضر.بنمالكبنفهربنمحارببنشيبانبنتوخشيةوأمهم

كعب:بنمرةأبناء

بنتهندكلالبفام؛مزةبنويقظة،مزةنجنوتيم،مرةنجنكلاب:نفرثلاثةكغببنمرةفولد

منامرأةالبارقيةيقظةوأم،خزيمةبنكنانةبنالنضربنمالكبنفهربنالحارثبنثعلبةبنسرير

.كلابائمسرنربتتلهندتيم:ويقال،تيبمأمهي:ويقال،اليمنمنالأسدمنبارف

تسميتهم:وسبببارقنسب

بنثعلبةبنالقيسامرىءبنحارثةبنعامربنعمروبنحارثةبنعديبنو:بارق:هشامابنقال

الوافر]:أمنزيدبنالكميتقال،شنوءةفيوهم،الغوثبنالاسدبنمازن

قرونالهايحسبونبجئمعلينااندروواشنوءةوأزد

أعتبونا:لبارققلناومااسأتمقد:لبارققلنافما

.البرقتبعوالأنهم؟ببارقسفوالىائما،لهقصيد؟فيالبيتانوهذان:قال

:مرةبنكلابأبناء

بنتفاطمةوأفهما،كلاببنوزهرة،كلابنجنقصي:رجلينمرةننكلابفولد:اسحاقابنقال

كنانة.بنمناةعبدبنبكربنالذئلبنيفيحلفاء،اليمنمنالآزدجعثمةمنالجدرةأحدسيلبنسعد

:الجدرةتسميتهموسببجعثمةنسب

بنصعببنمبشربنيشكربنجغثمةوهوالأزد؛وجعثمةالأسدجعثمة:ويقال:هشامابنقال
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،الغوثبنالاسدبننصربنمالكبنعبداللهبنكغببنالحارثبنزهرانبننصربندهمان

الجدرةسمواوانما،الغوثبنالاسدبنزفراننجننصربنصغببنمبشربنيشكربنجعثمة:ويقال

الكعبة،أصحابجرهموكانت،الجرهميمضاضبنالحارثبنتتزؤججعثمةبنعمروبنعامرلان

لذلك.؛انجدرةلولدهفقيلالجادر،بذلكعامرفسميجدارا،للكعبةفبنى

]:الرملأمنالشاعريقولسيلبنولسعد:اسحاقابنقال

سيلبنكسعدعلمناهمنواحداشخصاالناسفينرىما

نزلالقرنواقفماواذاعسرةفيهاضبطفارسا

الحجلالقطاميئالحزخذرجاهـكماالخيليستدرجفارسا

بالسعر.العلمأفلبعضعنالحر؛استدرجكما:قوله:هشامابنقال

بنكعببنهصيصبنعمروبنسهمانجنيوسعيداسعداموهي،كلاببنتويعم:هشامابنقال

سيل.بنسعدبنتفاطمةوافها،لؤي

:كلاببنقصيأبناء

قصي،بنوعبدالذار،قصيبنمنافعبد:وامراتيننفبرأربعةكلاببنقصيئفولد:إسحاقابنقال

بنتحبيئوامهم،قصيبنتوبرة،قصيبنتوتخمر،قصيبنقصيوعبد،قصينجنالعزىوعبد

الخزاعي.عمروبنكعببنسلولبنحبثئةبنحليل

.سلولبنحبثية:ويقال:هشامابنقال

قصي:بنمنافعبدأبناء

وعبد،منافعبدبنهاشم:نفيرأربعة-قصيبنالمغيرة:واسمه-منافعبدفولد:اسحاقابنقال

بنذكوانبنفالجبنهلالنجنمزةبنتعاتكة:وامهم،منافعبدبنوالمطلب،منافعبدبنشمس

المازنية،عمروبنتواقدة:وأفه،منافيعبدبنونوفل،عكرمةبنمتصوربنسليمبنبهئةبنثغلبة

عكرمة.بنمنصورابن:مازن

بنمالكبننسيببنوهببنجابربنغزوانبنعتبةحالفهمالنسبفبهذا:هشامابنقال

عكرمة.بنمنصوربنمازنبنالحارث

عبدبئو؛سفيانوام،الاخثموام،وريطة،وحئة،وقلابة،وتماضر،عمرووأبو:هشامابنقال

بنهاشمامهلالبنمرةبتتعاتكة:النساءسائروأم،ثقيفمنامرأةريطة:عمروأبيفأم؛مناف

وأم،هوازنبنبكربنمعاويةبنصعصعةبنسلولبنعمروبنحوزةبنتصفئةوافها،عبدمنافي

مذحح.بنالعشيرةسعدبناللهعائذبتت:صفية

وأمهاتهمةمنافعبدبنهاشمأبناء

بنوأسد،هاشمبنالمطلبعبدنسو؟:وخمسنفيرأربعةمنافعبدبنهاشمفولد:هشامابنقال

فأم؟وحية،ورقئة،وضعيفة،وخالدةوالشفاء،،هاشمبنونضلة،هاشمبنصهـيفيئوابا،هاشم
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بنعديبنغنمبنعامربنخداشبنحرامبنلبيدبنزيدبنعمروبنتسلمى:ورقيةعبدالمطلب

عامر-بنعمروبنثعلبةبنحارثةبنالخزرجبنعمروبنثغلبةبناللهتيمالنخار:واسم-النجار

الأشهلعبدبنتسلمىعميرةوامالئجار،بنمازنبنثغلبةبنالحارثبنصخربنتعميرةوأفها

ثعلبةبنعمروبنتهند:وحئةصيفيئأبيوأم،الخزاعيمالكبنعامربنتقيلةاسد:وأم،النجارية

المازنية.عدفيأبيبنتواقدة:وضعيفةخالدةوام،قضاعةمنامرأةوالشفاءنضلةوام،الخزرجية

وأمهاتهم:هاشمبنعبدالمطلبأولاد

وأبا،وعبدالله،وحمزة،العباس:نسوةولستنفيرعشرةهاشمبنالمطلبعبدفولد:هشامابنقال

واسمه،لهبوأبا،وضرارا،والمقؤموحجلا،،والحارثوالربير،،منافعندواسمه،طالب

.وبزة،وأزوى،وأميمة،وعاتكة،البيضاءحكيموائم،وصفئة،انعزىعبد

عامر-بنمناةزيدبنعامربنعمروبنمالكبنكليببنجناببتتنتيلة:وضرايىالعباسفأم

بنجديلةبنأفصىبنهتببنقاسطبنالنمربناللأتتيمبنالخزرجبنسعدبن-الضحيانوهو

جديلة.بندعميئبنأقصى:ويقالنزار،بنربيعةبنأسد

بناهيببنتهالة:وصفية-مالهوسعةخيرهلكثرة،بالغيداقيلقستوكان-وحخلوالمقؤمحمزةوأم

.لؤيبنكغببنمرةبنكلاببنزفرةبنمنافعند

بنعمرانبنعائذبنعمروبنثفاطمة:صفيةغيرالنساءوجميعوالزبيرطالبوأبيعبداللهوأم

بنتصخرةوأفها:النضر،بنمالكبنففربنغالببنلؤيبنكغببنمرةبنيقظةبنمخزوم

النضر.بنمالكبنفهربنغالببنلؤقيبنكغببنمرةبنيقظةبنمخزومبنعمرانبنعبد

بنفهربنغالببنلؤيبنكغببنمزةبنكلاببنقصيئبنعبدبنتتخمر:صخرةوام

النضر.بنمالك

بنسواءةبنحبيببنرئاببنحجيربنجندببتتسمراء:المطلبعبدبنالحارثوأم

عكرمة.بنمنصوربنهوازنبنبكربنمعاويةبنصعصعةبنعامر

عمروبنكعببنسلولبنحبشيةبنضاطربنمنافعبدبنهاجربنتلبنى:لهبأبيوأم

الخزاعي.

بنعبداللهبنمحمد؛ادمولدسيدجم!ماللهرسولالمطلبعبدنجنعبداللهفولد:هشامابنقال

آله.وعلىعليهوبركاتهورحمتهوسلامهاللهصلوات،المطلبعبد

أمه:جهةمن-سيا!اللهرسولنسب

بنغالببنلؤفيبنكعببنمرةبنكلابنجنزفرةبنمنافعبدبنوهببتتامنة:وافه

كنانة.نجنالنضربنمالكنجنفهر

بنكعببنمرةبنكلاببنقصيبنعبدالدارنجنعثماننجنالعزىعبدبنتبرةوأفها.

الئضر.بنمالكبنفهربنغالببنلؤقي
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بنغالببنلؤقيبنكعببنمرةبنكلاببنقصيئبنالعزىعبدبناسدبنتحبيبأم:برةوأم

النضر.بنمالكنجنفهر

بنفهربنغالببنلؤقيبنكغببنعدينجنعويجبنعبيدنجنعوفبنتبزة:حبيبأئموام

الئضر.بنمالك

وشرفعجت،وامهابيهقبلمننسبأوأفضلهمحسبا،ادمولداشرفعج!'اللهفرسول:هشامابنقال

وعطم.ومخدوكرم

هه5
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:زمزمبحفريؤمرالمطلبعبد

بنزيادبهحدثنامالمجفاللهرسولحديثمنوكان:قال،هشامبنعبدالملكمحمدأبوحدثنا:قال

ذإ،الحجرفينائمهاشمبنالمطلبعبدبينما:قال،الماللبياسحاقبنمحمدعن،البكائيعبدالله

قريخش.متحرعند،ونائلةاسافقريخشصنميئبيندقنوهي،زنزمبحقرفأمرأتي

اللهسقاهالتيالسلامعليهماإبراهيمبناسماعيلبئروهي،مكةمنظعنواحيندفنتهاجرهموكانت

لإسماعيل،وتستغيثهاللهتدعوالصفاعلىفقامت،تجدهفلمماءافهلهفالتمست،صغيروهوظمىءحين

الماء،فظهر،الأرضفيبعقبهلهفهمز!شجبريلتعالىاللهوبعث،ذلكمثلففعلتالمروةاتتثم

تحتمنالماءعنبيدهيقحصفوجدته،نحوهتثتذفجاءت،عليهفخافتهاالسباعأصواتأفهوسمعت

حسيأ.فجعلته،ويشربخده

زمزمودفنجمزفمامر

أبنائه:منالبيتوولاةالسلامعليهماابراهيمبناسماعيل

إلئبعدهامكةامروليومن،مكةمنوخروجهازمزمودفنهاجرهمحديثمنوكان:هشامابنقال

توفيلما:قال،إسحاقبنمحمدعن،البكائيعبداللهبنزيادبهحدثناما؛زمزمالمطلبعبدحفران

بعدهالبيتوليثم،يليهاناللهشاءمااسماعيلبننابتابنهبعدهالبيتوليابراهيمبنإسماعيل

انجرهمي.عمرونجنمضاض

الجرهمي.عمرونجنمضاض:ويقال:هشامابنقال

مكة:ونزولهماوقطوراءجرهم

جرهم؛منوأخوالهمعمرو،بنمضاضجدهممعنابتوبنواسماعيلوبنو:اسحاقابنقال

جرهموعلى،سيارةفاقبلا،اليمنمنظعناوكانا،عئمابناوهما،مكةأفليومئدوقطوراءوجرهم

ولهمإلأيخرجوالماليمنمنخرجوااذاوكانوا،منهمرجلالسميدعقطوراءوعلىعمروبنمضاض

عمروبنمضاضفنزل،بهفنزلافاعجبهما،وشجر،ماءذابلدارأيامكةنزلافلما،أفرهميقيمملك
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حاز،فمابأجيادمكةأسفلبقطوراءالسميدعونزلحاز،فما،بقعيقعانمكةبأعلىجرهممنمعهومن

فيوكلأسفلها؟منمكةدخلمنيعشرالسميدعوكاناعلاها،منمكةدخلمنيعشرمضاضفكان

صاحبه.علىمنهماواحديدخللا،قومه

جرهم:وانتصاروقطور|ءجرهمحرب

إسماعيا!بنويومئدمضاضومعبها،الملكوتنافسوابغفب!،علىبعضهمبغىوقطوراءجرهماانثم

منعمروبنمضاضفخرج،بعضإلىبعضهمفسار،السمياعدونالبيتولاية!اليه،نابمبوبنو

يقعقغوالجعابوالسيوفوالدرقالرماحمنعذتهاكتيبتهومع،السميدعالىسائراكتيبتهفيقعيقعان

،والرجالالخيلومعهاجيادمنالسميدعوخرج،لذلكالابقعيقعانقعيقعانسميما:فيقال،معهبذلك

قتالاواقتتلوا،بفاضحفالتقوا،منهالسميدعمعالخيلمنالجيادلخروجإلأاجيادااجيادسميما:فيقال

.لذاكالأفاضحافاضحسميما:فيقالقطوراء،وفضحتالسميدعفقتلشديدا،

وأسلموا،بهواضطلحوا،مكةبآعلىشعبا،المطابخنزلواحتىفساروا،الضلحالىتداعواالقومانثم

وأكلوا،الناسفاطبخفاطعمهمللئاسنحر؛لهملكهافصارمكةأمراليهجمعفلما،مضاضالىالامر

تغكانلماالمطابخسميتانماائهايزعمالعلماهلوبعض،لذلكإلأالمطابخالمطابخسميتما:فيقال

يزعفون.فيما،بمكةكانبغياولوالسميدعمضاضبينكانالذيفكان،منزلهوكانتواطعمبهانحر

اسماعيل:ولدانشمار

ولذينازعهملا،بمكةوالحكامالبيتولاةجزهممنواخوالهم؛بمكةاسماعيلولدالفهنشرثم

علىمكةضاقتفلفاقتاذ،أوبغيئبهايكونأنللحرمةدياعظاما،وقرابتهملخؤلتهم؟ذلكفياسماعيل

فوطئوهم.بدينهمعليهماللهاظهرهمالاقومايناوئونفلاالبلاد،فيانتشروااسماعيلولد

مكة:عنواجلاؤهمجرهمبغي

الكعبةمالوأكلوا،أهلهاغيرمندخلهامنفظلموا؛الحرمةمنخلالأواستحلوا،بمكةبغواجرهماانثم

أجمعوا،ذلكخزاعةمنوغبشانكنانةبنمناةعبدبنبكربنوراتفلما،أمرهمفرق؟لهايهدىالذي

مكة.منفنفوهم،وغبشانبكربنوفغلبتهم،فاقتتلوا،بالحربفآذنوهم،مكةمن!اخراجهملحزبهم

مكة:فضل

تسقىفكانت؟اخرجتهالأأحدفيهايبغيولابغيأ،ولاظلمافيهاتقرلاالجاهليةفيمكةوكانت

تئككانتأنهاالأببكةسميتماانها:فيفال،مكانههلكالأحرمتهايستحلملكيريدهاولا،الئاشة

شيئأ.فيهاأخدثوااذاالجبابرةأعناق

:الرجز[أمنوانثدني،يزدحمون:أي،فيهايتباكونلانهم،مكةلبطناسمبكةأنعبيدةأبوأخبرني:هشامابنقال

بكهيبكحتىفخلهاكهاخذتهالسريباذا

وهذانوالصن!جد؟البيتموضعوهو،عليهفتزدحمالماءالىيخقيها:أي،إبلهيبذحتىفدعه:أي

تميم.بنمناةزيدبنسغدبنعمروبنكغببنلعامانالبيتان
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مكة:فراقعلىوحزنهماليمنالىجرهمعودة

فيفدفنهما؟الركنوبحجرالكعبةبغزاليالجرهميمضاضبنالحارثبنعمروفخرج:إسحاقابنقال

.شديداحزناوملكهامكةامرمنفارقواماعلىفحزنوا،اليمنالىجرهممنمعهومنهووانطلق،زمزم

]:الطويل[منالاكبربمضاضوليس،ذلكفيمضاضبنالحارثبنعمروفقال

المحاجزمنهابالدمعشرقتوقدمبادرسكبوالدمعوقائل!

سامزبمكةيسمرولمأنيسقالضفاالىالحجونبينيكنلمكأن

طائرالجناحينبينيلجلجهكأنمامنيوالقلبلهافقلت

العواثروالجدوداللياليصروففازالناأفلهاكئانحنبلى

ظاهزوالخيرالبيتبذاكنطوفنابمببعدمنالبيتولاةوكئا

المكاثزلدينايحظىفمابعزنابببعدمنالبيتوليناونحن

فاخزثمغيرنالحيئفليسبملكنا!فأعظبمفعرزناملكنا

الأصاهزونحنمنافابناؤه؟علمتهشخصخيرمنتنكحواألم

التشاخزوفيهاحالألهافانبحالهاعليناالذنياتنثنفان

المقادزتجري،للناسيا،كذلكبقدرةالمليكمنهافأخرجنا

وعامزسهيليبعدلاالعزشاذا:أنمولمالخليئناماذاأقول

وئحابرحميزمتهاقبائلاحثهالاأوجهامنهاوبدلت

الغوابرالسنونعضتنابذلكبغبطبماوكناأحاديثاوصرنا

المشاعزوفيهاافنحرئمبهالبلد؟تبكيالعيندموعفسخت

العصافروفيهأمنأ،بهيظلحمامهيؤذىليسلبيتوتبكي

تغادزفليستمنهخرجتإذاانيسةتراملاوحوشوفيه

.اسحاقابنغيرعنمئا؟فأبناؤه:قوله:هشامابنفال

فيهاخلفواالذينمكةوساكنيوغبشانبكرايذكرايضاالحارثبنعمرووقال:اسحاقابنقال

]:البسيط[منبغدهم

تسيرونالايومذاتتضبحواأنقصركمانسيرواالئاسيايها

تقضوناماوقفمواالمماتقبلازمتهامنوارخواالمطيحثوا

تكونوناكناكمافانتمدهرفغيرناكتتمكماأناساكنا

فيقيلشعبرأولالأبياتهذهانبالشعرالعلماهلبعضوحدثنيمنها.لهصحماهذا:هثامابنقال

قائلها.لييسئمولم،باليمنحجرفيمكتوبةوجدتوأنها،العرب

البيتبولايةتنفردخزاعة

منهميليةالذيوكان،مناةعبدنجنبكربنيدونالبيتوليتخزاعةمنغبثانانثم:إسحاقابنقال
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كنانة،بنيمنقومهمفيمتفرقونوبيوتاتوصرمحلوذذاكاذوقريش،الغنشائيالحارثبنعمرو

بنسلولبنحبشئةبنحليلاخرهمكانحتىكابر،عنكابراذلكيتوارثونالبيتخزاعةفوليت

الخزاعي.عمروبنكغب

.سلولنجنحبشية:يفال:هشامابنقال

حليل:بنتحبييتزرجقصي

حليل،فيهفرغب،حبيبتتهحبشئةبنحليلالىخطبكلابنجنقصيئانثم:اسحاقابنتال

وعطم،مالهوكثر،قصيولداتتشرفلماوعبدا،،العرىوعبد،منافيوعبدعندالدار،لهفولدت،فزؤجه

حليل.هلك؛شرفه

البيت:بأمريطالبقصى

إبراهيم،بناسماعيلقرعةقريشاوأنبكر،وبنيخزاعةمنمكةوبأمربالكعبةاولىانهقصيفراى

.فأجابوه،مكةمنبكروبنيخزاعةاخراجالىودعاهم،كنانةوبنيقريشمنرجالأفكلم،ولدهوصريح

مكة:منخزاعةلإخراجيدعوقصي

بنتفاطمةفتزوجكلابهلكبعدمامكةقدمقدزيدبنسعدبنعذرةمنحرايمبنربيعةوكان

،زهرةوأقاممعها،قصيافحملتبلادهإلىفاحتملها،فطيموقصيئ،رجليومئذوزفرة،سيلبنسغد

إليهدعاهمماالىقومهاجابهفلمابها،فاقاممكةأتىرجلاوصارقصيبلغفلمارزاحا،لربيعةفولدت

إخوته:ومعهربيعةبنرزاحفخرج،معهوالقيام،نصرتهالىيدعوهربيعةبنرزاحأمهمنأخيهالىكتب

فيقضاعةمنتبعهمفيمن،فاطمةأمهلغيروهم،ربيعةبنوجلهمة،ربيعةبنومحمود،ربيعةبنحن

قصيئ.لنضرةمجمعونوهم،العربحاج

مكة:أمريليقصي

ماالولدمنابنتهمنلهانتثرحينبهوامرهقصيا،بذلكاوصىحبشيةبنحليلأنتزعموخزاعة

ماقصيئطلبذلكفعند،خزاعةمن؛مكةوبأمرعليها،وبالقيام،بالكعبةأولىأنت:وقالانتشر،

.كانذلكاياعلمفالله،غيرهممنذلكنسمعولم،طلب

بالحج:للتاسالإجازدمنمربنالغؤثيليهكانما

وولذه،عرفةمنبالحجللناس!الإجازةيليمضربنإلياسبنطابخةبناذبنمربنالغوثوكان

خرفم،منامراةكانتامهلانمر؛بنالغوثذلكوليلىانما،صوفة:ولولدهلهيقالوكان،بعدهمن

عليها،ويقوميخدمها،لهاعبداالكعبةعلىبهتضدقأنرجلاولدتهيانللهفنذرتتلد،لاوكانت

منبالناسالإجازةفولي،جرهممنأخوالهمعالاولالدفرفيالكعبةعلىيقومفكان،الغوثفولدث

لوفاءأذبنمرنجنالغوثفقالانقرضوا،حتى،بعدهمنوولده،الكعبةمنبهكانالذيلمكانه؛عرفة

الرجز]:[منامهنذر
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العلئهبمكةرليطةبنئهمنربجعلتاني

البريهصالحمنليوانجعله!اليهبهاليفباركن

الرجز]:[منقالبالناسدفعاذازعموا،فيمامر،بنالغوثوكان

قضاعهفعلئاثمكاناقتباعهتابعاني،لاهئم

بالناستدفعصوفةكانت:قال،أبيهعنالزبير،بنعبداللهبنعئادبنيحىحدثني:اسحاقابنقال

يرميصوفةمنورجلالجمار،لرمياتواالنقريومكانفاذا،منئمننفروااذابهموتجيز،عرفةمن

نرميحتىفآرمقم:لهفيقولونياتونهالمتعخلونالحاجاتذووفكان،يرميحتىيرمونلا،للناس

،بالحجارةيرمونهالتعخليحبونالذينالحاجاتذووفيظل؛الشمستميلحتىواللهلا:فيقول،معك

ورمى،فرمىقامالشمسمالتاذاحئى،عليهمفيأبى،فازمقمويخلك:لهويقولون،بذلكوششعجلونه

معه.الناس

فحبسوا،العقبةبجانبيصوفةأخذتمنئمنالنفروأرادواالجماررميمنفرغوافاذا:اسحاقابنقال

سبيلخليومضتصوفةنفرتفاذايمروا،حئىالناسمنأحديجزفلم،صوفةأجيزي:وقالوا.الئاس

زيدبنسعدبنوبالقغددبعدهممنذلكفورثهمانقرضوا،حتىكذلكفكانوا،بعدهمفانطلقوا،الناس

شجنة.بنالحارثبنصفوانالفيسعدبنيمنوكانت،تميمبنمناة

بنمناةزيدبنسعدبنكعببنعوفبنعطاردبنشجنةبنجنابابن:صفوان:هشامابنقال

تميم.

:الناسيجيزونوأبناؤهصفو|ن

كانحتى5،بعدمنبنوهثم،عرفةمنبالححللناسيجيزالذيهوصفوانوكان:اسحاقابنقال

(:البسيط[منالسعديمغراءبنتميمبنأوسوقال،صفوانبنكربالإسلامعليهقامالذيآخرهم

صفواناآلأجيزوا:يقالحتىمعزفهمحجواماالئاسيبرحلا

مقراء.نجنلاوسقصيد؟فيالبيتهذا:هثامابنقال

العدواني:الأصبعذيوشعرعدوانفيالمزدلفةمنالإفاضة

أصبعلهكانلانهالأصبعذاسميوانماعمرو،بنحزثانواسمه،العدوائيالأصبعذيقولواما

]:الهزجأمنفقطعها

الأرضحيةكانوانعدوامنالحيعذير

بعضعلىيرعفلمظلمابعضهمبغى
بالقرضوالموفونتالساداكانتومنهم
والفرضبالسنةسالئايجيزمنومنهم
يقضيماينقضفلايقضيحكمومتهم

عبداللهبنزيادحدثنيفيما-عدوانفيكانتالمزدلفةمنالإفاضةفلأن؟لهقصيدةفيالأبياتوهذه
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الإسلائمعليهقامائذيآخرهمكانحتىكابير،عنكابراذلكيتوارثون-اسحاقبنمحمدعن،البكالي

الرجز]:أمنالعربمنشاعريقولففيه،الأعزلبنعميلةسيارةأبو

فزارهبنيمواليهوعنسئارهأبيعندفعنانحن

جارهيدغوالقبلةمستقبلحمارهسالماأجازحئى

.حمارهسالما:يقولفلذلك،لهأتانعلىبالتاسيدفعسئارةأبووكان:قال

:العربحكمالعدوانيالظرببنعامر

عدوانبنيشكربنعياذبنعمروبنظرببنعامريعني؟يقضيحكم:وقوله:إسحاقابنقال

قضىبمارضواثم،اليهذلكاسندواإلاقضاءفيعضلةولانائرةبينهاتكونلاالعربوكانت،العدواني

فقالوا:،للمرأةماوله،للرجلماله؛خنثىرجلفيفيهيختلفونكانوامابعضفياليهفاختصم،فيه

مثلبينزلمافوالفه،أمركمفيأنطرحتى:فقال،منهاعضلكانبأميريأتوهولم؟امراةأورجلأأتجعله

منهلهيتونجهلا،شأنهفيوينظرافرهيقلبساهراليلتهفبات،عنهفاستأخروا!العربمعمثريامنكمهذه

واللهصبحت:فيقول،سرحتاذايعاتبهاوكان،غنمهعليهترعىسخيلةلهايقالجاريةلهوكانت،وجه

بعفقيسبقهاحتىالسرحتؤخركانتأنهاوذلك؛سخيلياوالفهمئيت:قالعليهراحتوإذا،سخيليا

ما:قالتفراشهعلىقرارهوقفةوقلقهسهرهرأتفلما،الناسبعضيسبقهاحتىالإراحةوتؤخر،الناس

بمثللهعادتثم؟شانكمنليسامر،دعينيويلك:قالهذه؟ليلتكفيعراكما!لكأبالالك

خنثى،ميراثفياليئاختصمإ!ويحكفقال،بفرجفيهأنامماتاتيانعسى:نفسهفيفقالقولها،

أبالا!اللهسبحان:فقالت:قال؟وجهفيهلييتوجهوما،أصنعماادريمافوالله،امرأةأورجلأاجعلهأ

المرأةتبولحيثمنبالوان،رجلفهوالرجليبولحيثمنبالفانأقعده،المبالالقضاءأتبع!لك

فقضىأصبححينالناسعلىخرجثم،واللهفزجتها،صبحيأوبعدهاسخيلمسي:قال،امرأةفهي

به.عليهاشارتبالذي

لةفضاعةومغونة،فريشأمروجمغهمكة،امرعلئكلاببنفصئيغلبئ

وهو،العرلثلهاذلكعرفتوقد،تفعلكانتكماصوفةفعلتالعامذلككانفلما:إسحاقابنقال

قريشمنقومهمنمعهبمنكلاببنقصيئفأتاهم،وولايتهموخزاعةجزهمعهدفي،أنفسهمفيدين

انهزمتثثمشديدا،قتالأالناسفاقتتل،فقاتلوه،منكمبهذاأولىلنحن:فقال،العقبةعندوقضاعةوكنانة

ذلك.منبايديهمكانماعلىقصيئوغلبهم،صوفة

سيخوذوأنه،صوفةمنعكماسيمنعهمأئهوعرفوا،قصيئعنبكروبنوخزاعةذلكعندوانحازت

بكر،وبنوخزاعةلهوخرجت،لحربهموأجمع،بادأهمعنهانحازوافلما،مكةوامرالكعبهوبينبينهم

نأوإلى،الضلحالىتداعواانهمثمجميعا،الفريقينفيالقتلىكثرتحتىشديدا،قتالأفاقتتلوافالتقوا،

عبدبنبكربنليثبنعامربنكعببنعوفبنيغمرفحكموا،العربمنرجلابينهميحكموا

منقصيأصابهدمكلوأن،خزاعةمنمكةوأمربالكعبةأولىقصيابانبينهمفقضى،كنانةبنمناة
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وقضاعةوكنانةقريشمنبكبروبنوخزاعةاصابتماوأن،قدميهتحتيشدخهموضوعبكيروبنيخزاعة

شدخلما؟الشداخيومئذعوفبنيعمرفسمي؛ومكةالكغبةوبينقصيئبينيخلىوان،مؤداةالديةففيه

متها.ووضعالدماءمن

الشداخ.:ويقال:هشامابنقال

قومهعلىوتمفك،مكةالىمنازلهممنقومهوجمع،مكةوافرالبيتقصيفولي:اسحاقابنقال

،تغييرهينبغيلانفسهفيدينايراهكانأنهوذلك،عليهكانواماللعرباقرقدانهالا،فملكوهمكةواهل

ذلكبهاللهفهدم،الإسلامجاءحئى،عليهكانواماعلىعوفبنومزةوالنساةوعدوانصقوانآلفاقر

كله.

ملكا:يليكعببنيأولقصي

والرفادةوالسقايةالحجابةإليهفكانت،قومهبهلهأطاعملكاأصابلؤيبنكعببنيأؤلقصيفكان

منمنازلهمقريقمنقومكلفأنزل،قومهبينرباعامكةوقطع،كلهمكةشرففحازواللواء،والندوة

بيدهقصيئفقطعها،منازلهمفيالحرمشجرقطعهابواتريشاانالناسويزعمعليها،اصبحواالتيمكة

منرجليتزوجولا،امرأةتنكحفما،بامرهوتيمنتامرها،منجمعلمامجمعاقريقفسمته،وأعوانه

لهميعقده؟دارهفيإلا؛غيرهممنقوبملحربلواءيعقدونولا،بهمنزلأمرفييتشاورونوما،قريثيى

ثمتذرعهثمدرعهافيهاعليهايشق؛دارهفيإلاقريشمنتدرعأنبلغتاذاجاريةتذرعوما،ولدهبعض

،بغيرهيعمللاالمتبعكالدينموتهبعدومنحياتهفيقريشمنقومهفيامرهفكانأهلها،الىبهايتطلق

امورها.تقضيقريشكانتففيها،الكغبةمسجدالىبابهاوجعل،الئدوةدارلنفسهواتخذ

]:الطويلأمنالشاعروقال:هشامابنقال

فهرمنالقبائلالفهجمعبهمجمعايدعىكانلعمريقصيئ

صاحبخباببنالسائبسمعت:قال،أبيهعنراشد،بنعبدالملكحدثني:اسحاقابنقال

وماكلاببنقصيحديث،خليفةوهو،الخطاببنعمريحدثرجلاسمعأنه،يحدثالمقصورة

ولمعليهذلكيردفلم،مكةوأمر،البيتوولايته،مكةمنبكروبنيخزاعةواخراجهقومهأمرمنجفع

يتكره.

خزاعة:اخراجفيربيعةبنرز|جشعر

قومه؟منمعهبمن،بلادهالىربيعةبنرزاحاخوهانصرفحزبهمنقصيئفرغفلما:اسحاقابنقال

]:المتقاربأمنقصيااجابتهفيرزاحوقال

الخليلاأجيبوا:الرسولفقالرسوللحصيمناتىلما

الثقيلاالملولعناونطرحالجيادنقوداليهنهضنا

نزولالئلأالنهارونكميالضباححئىالفيلبهانسير

رسولاقصيئمنبنايجبنالقطاكوزدسراعفهن
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أشمذينمنالسرمنجمغنا

ليليماماحلبةلكفيا

عسجبرعلىمررنفلما

ورقانمنبالركنوجاوزن

ذفنهماالحلعلىمررن

أقلاءهاالعوذمنندني

مكةالىأنتهينافلما

ال!يوفحدثئمنعاورهم

الثسوبصلابنخبزهم

دارهافيخزاعةقتلنا

المليكبلادمننفيناهم

الحديدفيسبيهمفأضبح

قبيلاجمعناحيئكلومن

رسيلاسيبأالألفعلىتزيد

سبيلامستنافيمنوأدسهلن

خفولاحيأبالعرجوجاوزن

طويلاليلامرمنوعالجن

الصهيلايسترقنأنإرادة

قبيلاقبيلأالرجالأبحنا

العقولاخلسناأوبكلوفي

الذليلاالعزيزالقويخبزر

فجيلاوجيلأقتلناوبكرا

شفولاأرضايحلونلاكما

الغليلاشفيناحيئكلومن

القضاعى:ثعلبةشعر

دعاهمحينقصيأمرمنذلكفيالقضاعيهذيمسعدبنالحارثبنذبيانبنعبداللهبنثعلبةوقال

الرافر]:أمنفأجابوه

الجنابأعراتالاعرافمنتغالىمضمرةالخيلجلننا

يبابقاعفيالفيفاءمنفألتقيناتهامةغوريالى

انضرابمحاذرةمنازلهمفخلواالخنثىصوفةفأما

الطرابكالإبلالأشيافإلىرأؤنااذعليئبنووقام

الوافر]:امنكلاببنقصيئوقال

ربيتوبهامنزليبمكةلؤفيبنيالعاصمينابنأنا

رضيتبهارضيتومروتهامعذعلمتقدالبطحاءإلى

والنبيتقيذرأولادبهاتأثللمانلغالبفلست

حييتماضيماأخاففلستأساميوبهناصريرزاخ

ذلك:فيقصيوشعررحوتكةرنهدربيعةبنرزاج

بنرزاحبينكانوقد،اليومعذرةقبيلافهماحئا،ونشراللهنشرهبلادهفيربيعةبنرزاحاستقرفلما

فأخافهم،شيب-قضاعةمنبطنانوهما-أسلمبنوحوتكةزيدبننهدوبين-بلادهقدمحين-ربيعة

قضاعةيحبوكان،كلاببنقصيئفقال،باليمناليومفهم،قضاعةبلادمنوأنجلوا،باليمنلحقواحتى

نصرته،إلىدعاهماذأجابوهاذعندهولبلائهم،الرحممنرزاحوبينبينهلما؛ببلادهاواجتماعهاونماءها

الوافر]:أمنرزاحبهمصنعماوكره
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اثنتينفيلحيتكقدفانيرزاحاعنيمبلغمنالا

وبينيبينهمفرفتكمازيدبننهدبنيفيلحيتك

عنونيقدبالمساءةعنوهمقوماإناسلمبنوحوتكة

الكلبي0جناببنلزهيرالأبياتهذهوتروى:هشامابنقال

له:كانبماالدارعبدالبكرولدهيخصقصتي

زمانفيشرفقدمنافيعبدوكان،بكرهالدارعبدوكان،عظمهورققصىكبرفلما:إسحاقابنقال

هـان،بالقوملألحقئكبنيياواللهاما:الدارلعبدقصيقالوعبد؛العزىوعبد،مذهبكلوذهب،ابيه

لواءلقريشيغقدولا،لهتفتحهاانتتكونحتىالكعبةمنهمرجليدخللا؛عليكشرفواقدكانوا

إلاطعامأالموسماهلمناحذياكلولا،سقايتكمنالابمكةاحديشربولا،بيدكانتالالحربها

قريشتقضيلاالتيالندوةدار5دارفاعطاه؛داركفيالاأمورهامنامراقريشتقطعولا،طعامكمن

والزفادة.والسقايةواللواءالحجابةواعطاه،فيهاالاامورهامنامرا

:ةدفالرا

طعامأبهفيصنع،كلاببنقصيالىاموالهامنموسيمكلفىقريشقتخرجهخرجأالرفادةوكانت

به:أمرفمحينئهمففال،قريشعلىفرضهقصياأنوذلكزاد،ولاسعةلهيكنلممنفياكله،للحاج

أحقوهم،بيتهوزواراللهضيفالحجاجوان،الحرموافل،بيتهواهل،اللهجيرانانكم،قريشمعشريا

يخرجونفكانواففعلوا،،عتكميضدرواحئىالححاياموشرابأطعامالهمفانجعلوا،بالكرامةالضيف

فيأمرهمنذلكفجرى،منئأئامللناسطعامافيصنعه،اليهفيدفعونهخرجا،اموالهممنعابمكللذلك

يصنعهالذيالطعامفهوهذا،يومكالىالإسلامفيجرىثم،الإسلائمقامحئى،قومهعلىالجاهلية

الحبئ.ينقضيحتىللناسبمنئعابمكلال!لطان

-بيدهكانمماإليهدفعفيماالدارلعبدقالوماكلاببنقصيامرمن-بهذاحدثني:اسحاقابنقال

يقوذسمعته:قال،عنهماللهرضيطالبأبيبنعليبنمحمدبنالحسنعنيسار،بناسحاقابي

بنهاشمبنعامربنعكرمةبنعامربنوفببننبيه:لهيقالالدارعبدبنيمقلرجلذلك

وكان،قومهامرمنبيدهكانماكلقصياليهفجعل:الحسنقال،فصيبنعبدالداربنمنافعبد

صنعه.شيءعليهيردولا،يخالفلاقصي

المطيبينوحلففصئي،بعدقريمثساختلافمنجرىماذكز

القبائل:معوتحالفهمالدارعبدربنيمنافعبدبنياختلاف

فاختطوا،بعدهمنبنوهغيرهموفيقومهفيامرهفأقام،هلككلاببنقصيانثئم:اسحاقابنقال

ويبيعونها،حلفائهممنغيرهموفيقومهمفييقطعونهافكانوابها،لقومهقطعكانالذيبعدرباعا،مكة

شصبىعبد؟قصيبنمنافعبدبنيانثم،تنازعولااختلافبينهمليسمعهمقريشذلكعلىفأقامت

جعلقصيئكانمما؟قصيبنالدارعبدبنيبأيديمايأخذواانعلىاجمعواونوفلا،والمطلبوهاشما
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عليهم،لشرفهم؛منهمبذلكاولىأنهموراوا،والرفادةوالسقايةوالفواءالحجابةمنعبدالدارالى

أنهميرون،رأيهمعلىمنافعبدبنيمعطائفةفكانت؛قريشذلكعندفتفرقت،قومهمفيوفضلهم

مامنهمينزعلاأنيرونالدار،عبدبنيمعطائفةوكانت،قومهمفيلمكانهمعبدالدار؛بنيمنبهاحق

إليهم.جعلقصيكان

.منافعبدبنياسنكانأنهوذلك،منافعبدبنشمسعبد:منافعبدبنيامرصاحبفكان

الدار.عبدبنمنافعبدبنهاشمبنعامر:الدارعبدبنيامرصاحبوكان

وبنو،كعببنمزةبنتيموبنو،كلاببنزهرةوبنو،قصيبنالعرىعبدبناسدبنووكان

.منافعبدبنيمعالنضربنمالكبنفهربنالحارث

بنعمروبنجمحوبنوكعببنهصيصبنعمروبنسهموبنومزةبنيقظةبنمخزومبنووكان

فلمفهر؟بنومحاربلؤيبنعامروخرجتالدار،عبدبنيمعكغببنعديوبنو،كدببنهصيص

الفريقين.منواحدمعيكونوا

بحربلمابعضا،بغضهميسلمولايتحاذلوا،لاأنعلىمؤكدا،حلفاامرهمعلىقومكلفعفد

صوفة.

.؟وحلفاؤهممنافعبدبنو:المطيبون

لهم،إخرجتهامنافيعبدبنينساءبعضأنفيزعمونطيبا؛مملوءةجفنةقنافعبدبنوفاخرج

هموتعاهدوافتعآقدوافيها،أيديهمالقومغصقثم،الكعبةعندالمسجدفيلأحلافهمفوضعوها

المطئبين.فسموا،انفسهمعلىتوكيدابأيديهمالكعبةمسحواثم،وحلفاؤهم

وحلفاؤهم:الدارعبدبنو:|لاحلاف

يسلمولايتخاذلوا،ألاعلىمؤكداحلفاالكعبةعندوحلفاؤهمهموتعاهدواعندالدار،بنووتعاقد

الاخلاف.فسفوابعضا،بعضهم

|لحرب:هذهفيالقبائلتقسيم

عبدلبنياسدبنووعئيت،سهملبنيمنافعبدبنوفعبيت،ببعضبعضهاولز،القبائلبينسوندلم

لبنيفهربنالحارثبنووعئيت،مخزوملبنيتيمبنووعبيت،جمحلبنيزهرةبنووعبيتالدار،

اليها.اسندمنعلىقبيلةكللتغرقالوا:ثم،كعببنعدي

الفريقين:بينالصلح

السقايةمنافيعبدبنييعطواانعلى،الضلحالىتداعوااذللحربأنجمعواقدذلكعلىالناسفبينا

منواحدكلورضيففعلوا،،كانتكماالدارعبدلبنيوالندوةواللواءالحجابةتكونوأن،والرفادة

حتىذلكعلىيزالوافلمحالفوا،منمعقومكلوثبت،الحزبعنالئاسوتحاجز،بذلكالافريهـقين

شذة"الأبزدهلمالإسلامفإنالجاهليةفيحلفمنكانداماجم!اللهرسولفقال،بالإسلامتعالىاللهجاء

2535].:برقمأمسلم
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لفضولاحل!

:قال،إسحاقبنمحمدعنالبكائيعبداللهبنزيادفحدثني؛الفضولحلفوأما:هشامابنقال

بنسعدبنكغببنعمروبنجدعانبنعبداللهدارفيلهفاجتمعوا،حلفالىقريشمنقبائلتداعت

عبدبنوأسد،المطلبوبنو،هاشمبنو:عندهحلفهمفكان،وسنهلثرفهلؤيبنكعببنمرةبنتيم

أهلهامنمظلومأبمكةيجدواألاعلىوتعاهدوافتعاقدوا؛مزةبنوتيم،كلاببنوزهرة،العرى

فسصت؟مظلمتهعليهتردحتىظلمهمنعلىوكانوا،معهقامواالاالناسسائرمندخلهاممنوغيرهم

.الفضولحلف:الحلفذلكقريش

:الفضولحلفشهدأنهلحدثع!ياااللهرسول

بنعبداللهبنطلحةسمعأنه،التيميئقنفذبنالمهاجربنزيدبنمحمدفحدثني:اسحاقابنقال

بهليأقاحبماحلفاجدعاننجنعبداللهدارفيشهدت"لقد:-لمجفاللهرسولقال:يقولالزهريعوف

.]156-1155/الانفالروض[انظر"لأجبتالإسلامفيبهادعىولو،النعمحفر

عتبة:بنوالوليدعليبنالحسين

بنإبراهيمبنمحمدأن،الليثيالهاديبنأسامةبنعبداللهبنيزيدوحدثني:اسحاقابنقال

بنعتبةبنالوليدوبينعنهمااللهرضيطالبابيبنعليبنالحسينبينكانانه:حذثهالتيميالحارث

كانمالفيمنازعة-سفيانأبيبنمعاويةعمهعليهاأمره،المدينةعلىاميزيومئدوالوليد-سفيانأبي

باللهأحلف:حسينلهفقال،لسلطانهحقهفيالحسينعلىتحاملالوليدفكان،المزوةبذيبينهما

،الفضولبحلفلادعونثم-!اللهرسولمسجدفيلاقومنثم،سيفيلاخذنأوحقيمنلتتصفنني

بهدعالئنبالفهأحلفوانا-:قالما!هالحسينقالحينالوليدعندوهو-الزبيربنعبداللهفقال:قال

بنمخرمةبنالمسوروبلغت:قالجميعا،نموتأوحقهمنيتصفحتىمعهلاقومنثمسيفيلاخذق

بلغفلما،ذلكمثلفقالالئيمياللهعبيدبنعثمانبنعبدالرحمنوبلغت،ذلكمثلفقالالزفرينوفل

رضي.حئىحقهمنالحسينأنصفعتبةبنالوليدذلك

|لفضول:حلفيدخلوالمقومهماأنمرو|نبنعبدالملكيخبرجبيرابن

بنإبراهيمبنمحمدعن،الفيثيئالهاديبنأسامةبنعبداللهبنيزيدوحدثني:إسحاقابنقال

-بئمحمدوكان،منافعبدبننوفلبنعدقيبنمطعمبنجبيربنمحمدقدم:قال،التيميالحرث

علىالناسواجتمعالربيرانجنقتلحين-الحكمبنمروانبنعبدالملكعلىفدخل،قريقأعلمجبير

عبدبنشمسعبدبنييعني-وانتمنحننكنالمسعيد،أبايا:لهقالعليهدخلفلما-عبدالملك

أبايالتخبرني:عبدالملكقال،اعلماتت:قال؟الفضولحلففي-منافعبدبننوفلوبني،مناف

صدفت.:قال،منهوانتمنحنخرجنالقدواللهلا:فقال،ذلكمنبالحقسعيد

والسقاية:الرفادةيليمنافعبدبنهاشم

سفارأرجلاكانشمسعبدأنوذلك،منافعبدبنهاشموالسقايةالزفادةفولي:اسحاقابنقال
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فيقامالحجحضرإذا-يزعمونفيما-فكانموسرا،هاشموكانولد،ذامقلأوكان،بمكةيقيمقفما

وحخاجاللهزؤارالموسمهذافييأتيكمهـانه،بيتهوأهلاللهجيرانانكم،قريشيىمعشريا:فقالقريش

هذهأيامهمطعامأبهلهمتصنعونمالهمفاجمعوا،ضيفهبالكرامةالضيفوأحق،الفهضيفوهم،بيته

منخرجالذلكفيخرجون،كلفتكموهمالذلكيسعماليكانلوواللهفائهبها؛الإقامةمنلهمبدلاالتي

منها.يصدرواحئىطعامللحجاجبهفيصنع،عندهمابقدرامرىءكل،أموالهم

قومه:فيهاشممآثر

أطعممنوأؤل،والصيف،الشتاءرحلتي:لقريشالزحلتينسنمناول،يزعمونفيما،هاشموكان

شاعرفقال،لقومهبمكةالخبزبهشمهإلاهاشمأسميفماعمرا،اسمهكانهـائما،بمكةللحخاجالثريد

]:الكاملأمنالعرببعضمناوقريشمن

عجافمسنتينبمكةقوبملقومهالثريدهشمائذيعمرو

الإيلافورحلةالستاءسفركلاهماالرحلتاناليهشئت

]:الكاملامنالحجازأهلمنبالشعرالعلمأهلبعضانشدني:هشامابنقال

عجافمسنتينبمكةقويم

:والرفادة|لسقايةيليمنافعبدبنالمطلب

منوالرفادةالسقايةفوليتاجرأ،السامأرضمنبغرةمنافيعبدبنهاشمهلكثم:اسحاقابنقال

وكانت،وفضلقومهفيشرفيذاوكان،وهاشمشصبرعبدمنأصغروكان،منافعبدبنالمطلب5بعد

وفضله.لسماحته؛الفيضتسميهانماقريش

هاشم:بن|لمطلبعبد

النجار،بنعديبنيأحدعمروبنتسلمىفتزوجالمدينةفدممنافيعبدبنهاشموكان

بنجحجبىبن-الحري!سويقال:هشامابنقال-الحريشبنالجلاحبناحيحةعندلبلهوكانت

لاوكانت،أحيحةبنعمرولهفولدت؛الأوسبنمالكبنعوفبنعمروبنعوفبنكلفة

فولدت،فارقتهرجلاكرهتاذابيدها،أفرهاأنلهايشترطواحتىقومهافيلشرفهاالرجالتنكح

اليهخرجثئمذلك،فوقاووصيفاكانحتىعندهاهاشمفتركه،شيبةفسمته،المطلبعبدلهاشم

لهافقالمعك،بمرسلتهلست:سلمىلهفقالت،وقومهببلدهفيلحقهليقبضهالمطلبعمه

قومه،غيرفيغريبوهوبلغ،قدأخيابنان،معيبهأخرجحتىمنصرفغيراني:المطلب

الإقامةمنلهخيروعشيرتهوبلدهوقومه،امرهممنكئيرانليقومنا؛فيشرفيبيتاهلونحن

لي،تأذنانالابمفارقهالست:يزعمونفيماالمطلبلعمهشيبةوقالقال،كماأو،غيرهمفي

قريش:فقالت5،بعيرعلىمعهمردفهمكةبهفدخل،فاحتمله،اليهودفعته،لهفأذنت

اخيابنهوانماإ!ويحكم:المطلبفقال،المطلبعبدشيبةسميفبها،ابتاعه،المطلبعبد

المدينة.منبهقدمت،هاشم
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ورهلاؤه:منافعبدبنالمطلبوفاة

الرجز(:امنيبكيهالعربمنرجلفقال،اليمنأرضمنبردمانالمطلبهلكثم

المنثعتوالسرابالجفانبعدالمطلببغدالحجيجظمىءقد

نصبعلئ5بغدقريشاليت

المطلبويبكيالخزاعيكعببنمطرودوقال

]:السريع[منهلكأاخرهمنوفلوكان؟مناف

ليلاتهئجتليلةيا

وماهموبممناقاسيوما
نوفلااخيتذكرتاذا

واتالحمربالازرذكرني

سيدكفهبمازبعة
بسفوميتبرذمانميت

تالدىلحدااسكنوميت

فهممنافيعنداخلصهم

وأبناءهاالمغيراتان

عبدبننوفلنعي5اتاحينجميعامنافعبدبني

القسياتلياليئاخدى

المنياترزءمنعالخت

بالأولياتذكرني

القشيباتالصفرازدية

لساداتساداتابناء

غراتبينوميت!مان

البنياتشرقيئمحجوب

بمنجماةلاممنلوممن

وأمواتاحياءخيرمن

موتا:أولادهوترتيبمنافعبد|سم

عبدثم،الثامأرضمنبغرةهاشم:هلكامنافعبدبنياولوكان،المغيرةمنافيعبداسموكان

"العراقناحيةمنبسلماننوفلثم،اليمنأرضناحيةمنبردمانالمطلبثم،بمكةشمس

:لمطرودآخرشعر

:فقال،أحسنكانقلتمفاأفحلكانولو،فاحستتقلتلقذ-:يزعمونفيما-لمطرودفقيل

]:البسيطامنقالثمايامأ،فمكث،لياليانظروني

الفغيراتكعبمنال!زعلىوانجكيوانهمريالذفعواذريجوديعينيا

الفلقاتفينفسيخبيئةوانجكيواختفليبالدفعواسحتفريعينيا

الجزيلاتوهابالذسيعةضخمثقيماأخيفياضبىكلعلىوابكي

بالعظيماتناءالئحيزةجلدمختلتيالهئمعاليالضريبةمحض

الكبريماتمتلافالعزيمةماضيوكلولانكسلاالبديهةصغب

الرفيعاتوالشئمالمجدبحبوحةنسبواإذاكغبمنتوشطصقبر

بجماتفيضالببعدواستخرطيمطلبأوالفئاضالفيضآندبيثم

أمواتبينعليهنفسيلهفيامقتربااليومعنابرذمانافسى

الثنياتبشرقيشصبىلعندباكيةكتتإماالوفيلكوأنجكي



الفضولحلص

96

"هشاملابنالسيرة"

غزاتبينعليهالرياحتسفيبلقعةوسطضريحفيوهاشبم

بموماةرمسبىفيبسلمانأمسىخالصتيالقومدونكانونوفل

المطئاتأدمبهماشتقلتإذاعرباولاعجمامثلهمالقلم

السرياتفيزينأيكونونوقدمعطلةمنهمديارهمافست

المنثات؟أزوادعاشمنكلامسيوفهمكلتانمالذهرأقناهم

التحئات!القاءالوجوهبسطبعدهمالاقواممنارضىأضبحت

البلياتمثلحسرايبكينهالسجئاتالسعثأبافآبكيعينيا

عبراتبعدبدموعيعولنهقدمعلىيمشيمناكرميبكين

الجليلاتفزاجالهضيمةابيفجرذاالباعطويلشخصالمجين

العشئاتبسامالسجيةلسمحمصرعهحاناذالعلاعمرويبكين

وعولاتحرنمنذلكطولياحزنعلىمستكيناتيبكينه

الحمئاتكأمثالالخدودخضرلهالزمانجلاهنلماينكين

المصيباتاحداثمنالرمانجرلماأولساطهنعلىمحتزماب

بنئاتيشجويمعيوتبكيأبكيألممنالنجمأراعيليليأبيت

بقئاتشروىتركوالمنولاخطزولاعدذلهمانقرومفيما

الالياتجهدلدىالنفوسخيروأنفسهمأبناءخيرابناؤهم

طمراتفينهبطمزةومنأرنسابحطمرمنوهبواكم

الزكياتكأشطانرماحومنمخلص!الهتدفيمنسيوفومن

العطئاتبذلمنالمسائلعندبهايفضلونمماتوابعومن

الهنياتتلكأقعالهمأقضلممعيالحاسبونوأحصىحسبتفلو

نقياتبأنسابالفخارعندفخروامعشزاماالمدلونهم

خلئاتوحسامنهمفاصبحتمساكنهاحلواالتيالبيوتزين

الرزياتاضحاباللهيبعدلامدامعهاترقىلاوالعينأفول

]:الطويلأمنالهذليخراشبىأبوقالالعطاء،:الفجر:هشامابنقال

الأراملاليهتأويفجيربذيمغمربنجميلاضيافيعجف

.منافعبدبنهاشم:الشجياتالشعثابو:اسحاقابنقال

:والرفادةالسقايةيليهاشمبنالمطلبعبد

كانمالقومهوأقام،للناسفاقامها؛المطلبعمهبعدوالرفادةالسقايةهاشمبنالمطلبعبدوليثم

وعظم،قومهواحئه،ابائهمناحديبلغهلمشرفاقومهفيوشرف،امرهممنلفومهمقبلهيقيموناباوه

فيهم.خطره
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زفزم.بحقرفأمرأتياذالحجرفينائمهوبينماعبدالماللبانثئم

المطلب:عبدرؤيا

حبيبأبيبنيزيدحدثنيكماحفرها،من]لمطلبعبدبهابتدىءماأؤلوكان:اسحاقابنقال

طالبأبيبنعليسمعانه،الغافقيزريبربنعبداللهعن،اليزنيعبداللهبنمرثدعن،المصري

إني:المطلبعبدقال:قالبحفرها،المطلبعبدأمرحينزمزمحديثيحدثعنهتعالىاللهرضي

الغدكانفلما،عنيذهبثم:قال؟طيبةوما:قلت:قال،طيبةاحفر:ففالاباتانياذالحجرفيلنائم

عني،ذهبثئم:قالبرة؟وما:فقلت:قال،بزةاحفر:فقال،فجاءني،فيهفنمت،مضجعيالىرجعت

وما:فقلت:قال،المضنونةاخفر:فقال،فجاءني،فيهفنضت،مضجعيالىرجغتالغدكانفلما

احفر:فقال،فجاءني،فيهفنمت،/مضجعيالىرجعتالغدكانفلما،عنيذهبثم:قالالمضنونة؟

الفرثبينوهي،الاعظمانحجيحتسقي،تذمولاابداتتزفلا:قال؟زمزموما:قلت:قال،زمزم

الئمل.قريةعند،الاعصمالغرابنقرةعند،والدم

:زمزمفيالمطلبعبدتنازعقريش

ابنهومعهبمعولهغدا؛صدققدأئهوعرفموضعها،علىودذشأنها،لهبينفلما:اسحاقابنقال

فعرفتكئر،الطيالمطلبلعبدبدافلمافيها،فحفر،غيرهولديومئدلهليس،المطلبعبدبنالحارث

حقا،فيهالناوان،اسماعيلأبينابئرانها،المطلبعبديا:فقالوا،اليهفقاموا،حاجتهادرلقدأئهقريمثق

فقالوا،بينكممنوأعطيته،دونكمبهخصضتقدالامرهذاان،بفاعلاناما:قالفيها،معكفاشركنا

إليه،أحاكمكمشئتممنوبينكمبينيفاجعلوا:قالفيها،نخاصمكحتىتاركيكغيرفائافأتصقنا:له

مننفرومعهالمطلبعبدفركب،الثامباشرافوكانت:قال،نعم:قال،هذيمسعدبنيكاهنة:قالوا

:قالمفاوز،ذاكاذوالأرض:قالنفر،قريشمنقبيلةكلمنوركب،منافيعبدبنيمنابيهبني

حتىفظمئواواصحابهالمطلبعبدماءتنيوالسامالحجازبينالمفاوزتلكببعضكانوااذاحئىفخرجوا

علىنخشىونحن،بمفازةانا:فقالوا،عليهمفابوا،قريشقبائلمنمعهممنفاستسقوا،بالهلكةأيقنوا

ماذا:قالواصحابهنفسهعلىيتخؤفوماالقومصنعماالمطلبعندرأىفلما،أصابكممامثلأنفسنا

حفرتهمنكمرجلكليحفرأنأر!فاني:قال،شثتبمافمرنا،لرأيكتبغالأرأيناما:قالوا؟ترون

آخركميكونحئى5،واروثم،حفرتهفياصحابهدفعهرجلماتفكلما،القوةمنالانبكمبمالنفسه

واحدكلفقام،بهأمرتمانغم:قالواجميعأ،ركبضيعةمنايسرواحدرجلفضيعةواحدا،رجلا

القاءناالطوالفه:لاصحابهقالالمطلبعبدانثمعطشا،!الموتينتطرونقعدواثم،حفرتهفحفرمتهم

البلاد،ببغضماءيرزقنااناللهفعسىلعخز،لانفسنانبتغيولاالارضفينضربلاللموتهكذابأيدينا

تقدم،فاعلونفممااليهمينظرونقريشقبائلمنمعهمومنفرغوا،اذاحئىفازتحلوا،ازتحلوا؛

فكئر،عذلبماءمنعينخفهاتحتمنانفجرتبهانبعثتفلمافركبها،راحلتهالىالمطلبعبد
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دعاثم،أسقيتهمملأواحتىواستقوا،أصحابهوشربفشربنزلثم،أصحابهوكئر،المطلبعبد

ثم،واستقوافشربوافجاؤواواستقوا،فاشربوااللهسقانافقدالماءالىهلئم:فقال،قريشمنالقبائل

الماءهذاسقاكالذيانأبدا،زمزمفينخاصمكلاوالله،المطلبعبدياعلينالكقضيواللهقد:قالوا

إلىيصلواولم،معهورجعوافرجعراشدا،سقايتكإلىفارجع،زمزمسقاكالذيلهوالفلاةبهذه

وبينها.بينهوخقوا،الكاهنة

.زمزمفي!هطالبأبينجنعليحديثمنبلغنيائذيفهذا:اسحاقابنقال

الرجز]:[منزمزمبحفرأمرحينلهقيلأنهالمطلبعبدعنيحدثمنسمعتوقد

مبركلفياللهحجيجيسقيالكدرغيرالزويبالماءاحثئم

عمرماشنيةمتهيخافليس

،زمزملكمأحفرأنأمرتقدأنيتعلموا:فقال،قريشإلى-ذلكلهقيلحين-المطلبعبدفخرج

يكفان،رأيتمافيهرأيتائذيمضجعكإلىفارجع:قالوالا،:قالهي؟أينلكبئنفهل:فقالوا

فيه،فنام،مضجعهالىالمطلبعبدفرجع،إليكيعودفلنالسيطانمنيكوإن،لكيبيناللهمنحقأ

،تذمولاأبداتثزفلا،الاعظمأبيكمنتراثوهي،تندملمحفرتهاانانك،زمزماخفر:لهفقيلفأتي

محكم،وعقداميراثاتكون،لمنعمناذزفيهايتذر،يفسملمجافلنعايممثل،الاعظمالحجيجتسقي

.والدمالفرثبينوهي،تعلمقدماكبعضليست

أبداتنزفلا:قولهمن؟زمزمحفرفيعليحديثمنقبلهالذيوالكلام،الكلامهذا:هشامابنقال

0شعراوليسسجععندنا؛النملقريةعند:قولهإلى،تذمولا

ينقرحيث،الئملقريةعند:لهقيلهي؟وأين:قال-ذلكلهقيلحين-انهفرعموا:إسحاقابنقال

-غيرهولديومئذلهوليس،الحارثابنهومعه-المطلبعبدفغدا،كانذلكأيأعلمواللهغدا؛الغراب

عندهماتنحرقريشكانتالفذينونائلةاسافالوثنينبينعندهاينقرالغرابووجد،النملقريةفوجد

نترككلاوالفه:فقالوا،جدهراواحينقريشإليهفقامتأمر،حيثليحفروقام،بالمعولفجاءذبائحها،

فواللهأحفر،حتىعنيذد:الحارثلابنهالمطلبعبدفقالعندهما،ننحراللذينهذينوثنينابينتحفر

حتىيسيراالأيحفرفلم،عنهوكفواالحفر،وبينبينهخلوانارفيغيرانهعرفوافلما،بهامرتلمالامضين

الغزالانوهما-ذهبمنغزالينفيهاوجدالحفربهتمادىفلفا،صدققدأئهوعرففكئر،الطيئلهبدا

يا:قريشقلهفقالتوادراعا،قلعيةأسيافافيهاووجد-مكةمنخرجتحينفيهاجرهمدفنتاللذان

نضرب،وبينكمبينينصفأميرالىهلئمولكنلا،:قال،وحقشزكهذافيمعكلنا،الماللبعبد

خرجفمن؟قدحينولكم،قدحينولي،قدحينللكعبةانجعل:قال؟تصفعوكيف:قالوا،بالقداحعليها

أصفرينقدحينفجعل،أنصفتقالوا:،لهشيءفلاقدحاهتخلفومن،لهكانشيءعلىقدحاهله

يضربالذيالقداحصاحبأعطواثم،لقريشابيضينوقدحين،المطلبلعبدأسودينوقذحين،للكعبة

حزببنسفيانأبويعنيائذيوهو،اضنامهماعظموهو،الكعبةجوففيصنم:وهبل-هبلعندبها

صاحبفضرب،وجلعزاللهيدعوالمطلبعبدوقام-دينكأظهر:أي،هبلاعل:قالحيناحديوم
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المطلب،لعبدوالادراعالأسيافعلىالاسودانوخرج،للكعبةالغزالينعلىالاصفرانفخرج؛القداح

ذهب،منالغزالينالبابفيوضرب،للكعبةباباالاسيافالمطلبعبدفضرب؟قريشقدحاوتخلف

.للحجاجزمزمسقايةأقامالمطلبعبدانثم،يزعمونفيما،الكعبةحليتهذهبأولفكان

:زمزمحفرقبلبمكةقريشحفرتهاالتيالآبار

عبداللهبنزيادحدثنافيما،بمكةبئارااحتفرتقد-زمزمحفرقنل-قريشوكانت:هشامابنقال

:قال،اسحاقبنمحمدعن،البكائيئ

يوسف.بنمحمددارالبيضاءعندمكةباعلىالتيالبئروهي،الطويمنافعبدبنشمسعبدحفر

طالب،أبيشعبفمعلىالختدمةخطمالمستتذرعندالتيالبئروهيبذر،منافعبدبنهاشموحفر

.للناسبلاغألانجعلئها:حفرهاحينقالأنهوزعموا

]:الطويل[منالشاعروقال:هثامابنقال

والغمراوبذروملكومأجرابامكانهاعرقتأفواهاالقهسقى

عليهايسقونالتيمنافعبدبننوفلبنعدفيبنالمطعمبئروهي،سجلةوحفر:اسحاقابنقال

ظهرتحينلهوهبهاأنههاشمبنوويزعم،هاشيمبنأسدمنابتاعهاالمطعمأننوفلبنوويزعم؛اليوم

الابار.تلكعنبهافاستغنوا،زمزم

لنفسه.الحفرعندشمسنجنأمئةوحفر-

أسد.بنيبئروهي،سقئةعبدالعرىبنأسدبنووحفرت

أخراد.أئمالدارعبدبنووحفرت

وفب.بنخلفبئروهي،ال!تبلةجمحبنووحفرت

سهيم.بنيبئروهيالغمر،سفبمبنووحفرت

قريشوكبراء،مرةبنوكلابكغببنمزةعهدمن،قديمةمكةمنخارجأحفائرآباروكانت

بنكلاببنيبئر:وخم،وخم،لؤيبنكعببنمرةبئر:ورم،رم:وهي،يشربونمنها،الاوائل

أبيابووهو:هشامابنقال-لؤيبنكعببنعدقيبنياخوغانمبنحذيفةقالوالحفر،،مرة

]:الطويل[من-حذيفةبنجهم

انحفراوبخئمإلأنستقيولاحقبةذلكقبلغنيناوقذما

موضعها.في-اللهشاءان-صأذكرهالهقصيدةفيالبيتوهذا:هثامابنقال

اليها؟الناسوانصرف،الحاجعليهايسقيقنلهاكانتالتيالمياهعلىزفزمفعفت:اسحاقابنقال

عليهماابراهيمبناسماعيلبئرولأنها؛المياهمنسواهاماعلىولفضلها،الحرامالصنسجدمنلمكانها

.السلام

:بزمزميفتخرونمنافعبدبنو

بنأمئةبنعمروأبيبنمسافرفقال؛العربسائروعلىكلهاقريشعلىمنافعبدبنوبهاوافتخرت
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مقللناسأقامواوما،والزفادةالسقايةمنعليهمولوابماقريشعلىيفخروهومنافعبدبنشمسعبد

،شرفلبعضبعف!حهمشرفواحد،بيتاهلمنافعبدبنوكانوانما،لهمظهرتحينوبزمزم،ذلك

الوافر]:مجزوء[منفضللبعضبعضهموفضل

ضغدابنافنمىئناابامنالمخهدورثنا

الزفداالذلافةحرونفالحجيجنسقألم
رفدا؟شددأ!منايااهـتصريفعندونلقى

أبدا؟!خالدذاومننملكفلمنهلكفان
حسدامنعينونققأأرومتنافيوزمزم

له.قصيدةفيالابياتوهذه:هثامابنقال

]:الطويلامنلؤيبنكعببنعدفيبنياخوغانمبنحذيفةوقال:إسحاقابنقال

الفهريالسيدذلكمنافيوعبدهاشمللخيرثئمالحجيجوساقي

فخرذيكلعلىفخراسقايتهفأصبحتالمقامعندزمزماطوى

فيسأذكرهاغانمبنلحذيفةقصيدةفيالبيتانوهذان،هاشمبنالمطلبعبديعني:هشامابنقال

تعالى.اللهشاءإنموضعها

أرلاده:منرلدذبحينذرالمطلبعبد

قريسثبىمنلقيحيننذرقد-أعلموالله-يزعمونفيما،هاشبمبنالمطلبعبدوكان:اسحاقابنقال

الكعبة؟عندللهأحدهملينحرنيمنعوهحتىمعهبلغواثمنفرعشرةلهولدلئن؛زمزمحفرعندلقيما

بذلك،للهالوفاءالىودعاهم،بنذرهأخبرهمثئمجمعهم؛سيمنعونهأنهموعرف،عشرةبنوهتوافىفلما

ففعلوا،ائتونيثئم،اسمهفيهيكتبثمقدحا،منكمرجلكلليأخذ:قال؟نصنعكيف:وقالوا،فأطاعوه

الكعبة.جوففيهبلعلىبهمفدخل،اتوهثم

فيها:العربرصنيعهبلعندلقداج

وكان،للكعبةيهدىمافيهايجمعالتيهيالبئرتلكوكانت،الكعبةجوففيبئرعلىهبلوكان

منهميحملهمنالعقافياختلفوااذا،العقلفيهقدج:كتابفيهمنهاقدحكلسبعةقداخهبلعند

يضربأرادوهإذاللأمر"نعم"فيهوقدج،حملهخرجمنفعلىالعقلخرجفان،السبعةبالقداحضربوا

فإن،القداجفيبهضربواأمراأرادوااذا"لالمافيهوقدح،بهعملوا"نعملماقذحخرجفان،القداحفيبه

"منفيهوقدج"ملصق"،فيهوقدح"متكملما،فيهوقدحالافر،ذلكيفعلوالمالقدجذلكخرج

خرجفحيثما،القدجذلكوفيهابالقداجضربواللماءيحفروااقأرادواإذا"المياه"فيهوقدحإ،غيركم

به.عملوا

ذهبوا؟أحدهمنسبفيشكوااو،ميتايدفنواأومنكحا،ينكحواأوغلاما،يختنواأنأرادواإذاوكانوا

الذيصاحبهمقزبواثمبها،يضربالذيالقداحصاحبفأعطوهاوجزوردرهبموبمائة،هبلإلىبه
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ثم؟فيهالحقفأخرجوكذا،كذابهاردناقد،فلانابنفلانهذاالهنا،يا:قالواثئم،يريدونمابهيريدون

غيركم""منعليهخرجوانوسيطا،منهمكان"متكم"عليهخرجفاق،اضرب:القداجلصاحبيقولون

مماشيءفيهخرجوان،حلفولالهنسبلافيهممنزلتهعلىكان"ملصق"عليهخرجوانحليفا،كان

،أخرىمرةبهياتوهحتىذلكعامهأخروه"لا"خرجوان،بهعملوا"نعم،بهيعملونمماهذاسوى

القداج.بهخرجتمماذلكالىامورهمفيينتهون

أحدهم:ليذبحبنيهعلىيستهم|لمطلبعبد

نذر،الذيبنذرهواخبره،هذهبقداحهمهؤلاءبنيعلىاضرب:القداجلصاحبالمطلبعبدفقال

والزبيرهوكان،ابيهبنياضغرالمطلبعبدبنعبداللهوكان،اسمهفيهالذيقذحهمنهمرجلكلفاعطاه

بنكعببنمزةبنيقظةبنمخزومبنعمرانبنعبدبنعائذبنعمروبنتلفاطمةطالبوأبو

فهر.بنغالببنلؤي

.مخزومبنعمرانابنعائذ::هشامابنفال

يرىالمطلبعبدوكان،اليهالمطلبعبدولدأحب،يزعمونفيما،عبداللهوكان:اسحاقابنقال

جمز.اللهرسولأبووهو،ألث!وىفقداخطأهاذاالسفمان

قريش:فتمنعهعبداللهبذبحيهمالمطلبعبد

صاحبضربثم،اللهيذعوهبلعتدالمطلبعندقامبهاليضربالقداجالقداجصاحبأخذفلما

ونائلةإسافيإلىبهاقبلثئم،السقرةوأخذبيدهالمطلبعبدفاخذه،عبداللهعلىالقدجفخرجالقداج

قريشلهفقالت،اذبحه:قال؟المطلبعندياتريدماذا:فقالواانديتها،منقريشاليهفقامت،ليذبحه

بقاءفما،يذبحهحتىبابنهيأتيالرجليزاللاهذافعلتلئن،فيهتعذرحتىابداتذبحهلاوالله:وبنوه

أختابنعبداللهوكان-يفظةبنمخزومبنعمروبنعبداللهبنالمغيرةلهوقالهذا؟علىالناس

:وبنوهقريشلهوقالت،فديناهباموالنافداؤهكانفان،فيهتعذرحتىابداتذبحهلاوالله-:القوم

بذبحهأمرتكإن،امركراسعلىأنتثمفسلها،تابعلهاعرافةبهفانالحجازإلىبهوانطلق،تفعللا

-يزعمونفيما-فوجدوها،المدينةقدمواحتىفانطلقوا،قبلتهفرجفيهولهلكبامبرأمرتكوان،ذبحته

ونذره،بهأرادوما،ابنهوخبرخبرهالمطلبعبدعليهاوقمقفسالوها،جاءوها،حئىفركبوابخيبر،

عندها.منفرجعوا،فاسألهتابعييأتينيحتىاليومعنيارجعوا:لهمفقالت،فيه

الإبل:منبمائةعبداللهن!اة

الذيةكم،الخبرجاءنيقد:لهمففالتعليها،غدواثئم،الفهيدعوالمطلبعبدقامعتهاخرجوافلما

عثراوقربواصاحبكمقزبوا3بلاد!إلىفارجعوا:قالت،كذلكوكانت،الإبلمنعشر:قالوا؟فيكم

يرضىحتىالإبلمنفزيدواصاحبكمعلىخرجتفان،بالقداجوعليهعليهااضربواثم،الإبلمن

مكة،قدمواحتىفخرجوا،صاحبكمونجاربكمرضيفقد،عنهفانحروهاالإبلعلىخرجتفان،ربكم

وعبذ،الإبلمنوعثراعبداللهقزبواثم،اللهيدعوالمطلبعبدقامالأمرمنذلكعلىأجمعوافلما
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الإبل،منعشرافزادوا،عبداللهعلىالقدحفخرجضربواثم،وجلعزاللهيدعوهبلعندقائمالمطلب

فزادوا،عبداللهعلىالقدحفخرجضربواثم،وجلعزاللهيدعوالمطلبعبدوقام،عشرينالإبلفبلغت

عبدالله،علىالقدحفخرجضربواثم،اللهيدعوالمطلبعبدوقام،ثلاثينالإبلفبلغت،الإبلمنعشرا

علىالقدحفخرجضربواثم،الفهيدعوالمطلبعبدوقام،اربعينالإبلفبلغت،الإبلمنعشرافزادوا

فخرجضربواثم،الفهيدعوالمطلبعبدوقام،خمسينالإبلفبلغث،الإبلمنعشرافزادوا،عبدالله

ضربواثمثالفهيدعوالمطلبعبدوقام،ستينالإبلفبلغت،الإبلمنعشرأفزادوا،عبدالفهعلىالقدح

ثم،اللهيدعوالمطلبعبدوقام،سبعينالإبلفبلغت،الإبلمنعشرافزادوا،عبداللهعلىالقدحفخرج

يدعوالمطلبعبدوقام،ثمانينالإبلفبلغت،الإبلمنعشرافزادوا،عبداللهعلىالقذحفخرجضربوا

المطلبعبدوقام،تسعينالإبلفبلغت،الإبلمنعشرافزادوا،عبداللهعلىالقدحفخرجضربواثم،الله

وقام،مائةالإبلفبلغت،الإبلمنعشرافزادوا،عبداللهعلىالقدحفخرجضربواثم،اللهيدعو

ربكرضاانتهىقد:حضرومنقريشفقالت،الإبلعلىالقدحفخرجضربواثم،اللهيدعوالمطلبعبد

علىفضربوا،مراتثلاثعليهاأضربحتى،واللهلا:قالالمطلبعبدأنفزعموا،المطلبعبديا

الثانية،عادواثم؛الإبلعلىالقذحفخرج،اللهيدعوالمطلبعبدوقام،الإبلوعلىعبدالله

يدعوقائمالمطلبوعبدالثالثةعادواثم؛الإبلعلىالقدحفخرجفضربوا،اللهيدعوقائمالمطلبوعبد

يمنع.ولاانسانعنهايصذلاتركتثم،فنحرت؛الإبلعلىالقدحفخرجفضربوا،الله

سبع.ولاانسان:ويقال:هشامابنقال

بالشعر.العلماهلمنأحدعنعندنايصحلمرجزالحديثهذاأضعافوبين:هشامابنقال

عبدالله:علىنفسهاتعرضأسدبنيمنامرأة

بنيمنامرأةعلى،يزعمونفيما،بهفمز،عبداللهبيدآخذاالمطلبعبدانصرفثم:إسحافابنقال

بنورقةأختوهيفهر،بنغالببنلؤيبنكغببنمزةبنكلاببنقصيئبنعبدالعرىبنأسد

عبدالله؟ياتذهبأين:وجههالىنظرتحينلهفقالت،الكعبةعندوهي،عبدالعرىبنأسدبننوفل

أستطيعولا،أبيمعأنا:قال!إالانعليوقععنكنحرتالتيالإبلمثللك:قالت،أبيمع:قال

فراقه.ولاخلافه

وهب:بنتآمنةعبداللهيزوجالمطلبعبد

بنكعببنمرةبنكلاببنزهرةبنمنافعبدبنوهببهأتىحتىالمطلبعبدبهفخرج

يومئذوهي،وهببنتامنةابنتهفزؤجهوشرفا،نسبازهرةبنيسيديومئذوهوفهر،بنغالببنلؤقي

بنقصيبنالدارعبدبنعثمانبنعبدالعرىبنتلبرةوهيوموضعا،نسباقريشفيامرأ؟أفضل

بنقصيبنعبدالعرىبناسدبنتحبيبلأموبزة.فهربنغالببنئؤقيبنكعببنمزةبنكلاب

بنعويجبنعبيدبنعوفبنتلبرةحبيبوأمفهبر؛بنغالببنلؤقيبنكعببنمزةبنكلاب

فهر.بنغالببنلؤفيبنكغببنعدقي
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!ي!:اللهبرسولتحملوهببنتامنة

عندها،منخرجثئم،لمج!ماللهبرسولفحملتعليها،فوقعمكانهافلكهاحينعليهادخلائهفزعموا

عليئعرضتكنتمااليومعليتعرضينلالكمالها:فقال،عرضتماعليهعرضتالتيالمزاةفاتى

منتسمعكانتوقد،حاجةاليومبكليفليس،با،مسمعككانالذيالنورفارقك:لهقالت؟بالأمس

نبيئ.الامةهذهفيكائنانه-الكتبواتبعتنضروكان-نوفلبنورقةاخيها

لهكانتامرأةعلىدخلإنمااللهعبدان:حهـدثانهيساربناسحاقابيوحهـدثني:إسحاقابنقال

رأتلماعليهفأبطأت،نفسهالىفدعاها،الطينمناثازوبه،لهطيننفيعملوقد،وهببنتآمنةمع

آمنة،إلىعامداخرجثئم،الطينذلكمنبهكانماوغسلفتوضاعندها،منفخرج،الطينأثرمنبه

ثملمج!،بمحمدفحملتفأصابها،عليها،فدخلامنةالىوعمدعليها،فأبىنقسها،الىفدعتهبها،فمر

عليئ،فابيتفدعوتكبيضاء،غزةعينيكوبينبيمررتلا،:قالتلك؟هل:لهافقال،تلكبامراتهمر

بها.فذهبتآمنةعلىودخلت

قالت:،الفرسغرةمثلغرةعينيهوبينبهامرأنهتحدثكانتتلكامراتهأنفزعموا:اسحاقابنفال

لمج!.اللهبرسولفحملتفاصابها،،امنةعلىودخل،عليفابى،بيتلكتكونا!رجاءفدعوته

-!و.،وأمهأبيهقبلمنشرفأ،واعظمهمنسبأ،قومهأوسط-لمجن!اللهرسولفكان

-:آمنةرؤيا

أنهاتحدثكانت-يخفهاللهرسولائموهبابنةآمنةان-أعلموالله،الئاسيتحدثفيما-ويزعمون

الأرضإلىوقعفاذا،الامةهذه!بسئدحملتقدانك:لهاففيل--كجراللهبرسولحملتحين-أتيت

نورمنهاخرجأنه-بهحملتحين-ورات.محمداسمهثمحاسد،كلشرمنبالواحهـد،اعيذه:فقولي

.الشامازضمنبضرىقصوربهرات

!ك!ي!%:النبيأبيعبداللهوفاة

به.حامل-ككراللهرسولوأم،هلكأن-!واللهرسولأبوالمطلبعبدبنعبداللهيلبثلمثم

كليرالهرسولولادة

!ك!م!%:النبيولادةزمان

بنمحمدعن،البكاليعبداللهبنزيادحدثنا:قال،هشامبنعبدالملكمحمدابوحدثنا:قال

عام،الاؤلربيعشهرمنخلتليلةعشرةلاثنتني،الأثنينيومءيخفهاللهرسولولد:قال،المطلبياسحاق

الفيل.

مخرمةبنقيسجدهعن،ابيهعن،مخرمةبنقيسبنعبداللهبنالمطلبوحدثني:اسحاقابنقال

لدتان.فنحن،الفيلعامع!اللهورسولأناولدت:قال

بنعبداللهبنيحيىعن،عوفبنعبدالرخمنبنانجراهيمنجنصالحوحدثني:اسحاقابنقال

ثابب،بنحسانعن،قوميرجالمنشئتمنحدثني:قال،الألصاريزرارةبنأسعدبنعبدالرحمن



مح!اللهرسولولادة

77

"هشاملابنالسيرة"

بأعلىيصرخيهوديالسمعتاذ؛سمعتماكلأعقل،ثمانأو،سنينسبعابنيفعةلغلامإنيوالفه:قال

الليلةطلع:قال!!لكماويلك:لهقالوااليهاجتمعوااذاحئىيهود،معشريا:بيثرباطمهعلىصوته

به.ولدائهـذيأخمدنجم

كانكمابن:فقلت،ثابببنحسانبنعبدالرحمنبنسعيدفسألت:اسحالتىبنمحمدقال

ئلالثابنوهو!لمجواللهرسولوقدمها،ستينابن:فقال؟المدينةع!ن!اللهرسولمقدمثابببنح!ان

سنين.سبعابنوهوسمعماحسانفسمع،سنةوخمس!ين

مجي!إ:ولسميمهولادله

فانظرفأتهغلائملكولدفدأنهعندالمطلب5جذالىأزسلتلمج!أفهوضعتهفلما:اسمحالتىابنقال

تسفيه،أنبهامرتوما،فيهلهاقيلوما،بهحملتحينرأتبماوحدثته،اليهفنظر5،فأتا،اليه

أمهإلىبهخرجثئم،اعطاهمالهويشكراللهيدعوفقام،الكغبةبهفدخلأخذهالمطلبعبدانفيزعمون

الرضعاء.ع!ن!اللهلرسولوالتمس؛اليهافدفعه

عته)وحرمنا:!صموسىقصةفيوتعالىتباركاللهكتابوفي،المراضع:هشامابنقال

.]12:!القصصاتمراضع

وزوجها:مرضعتهونسبرضاعه

ذؤيب:وابو،ذؤيبابيابنةحلي!مة:لهايقالبكربنسعدبنيمنامراةلهفآستزضع:اسحاقابنقال

بنهوازنبنبكربنسعدبننصربنقصئةبنناصرةبنرزامبنجابربنشجنةبنالحارثبنعبدالله

بنعبدالعرىبنالحارث-لمجرو:ارضعهائذيأبيهواسم،عيلانبنقي!بنخصفةبنعكرمةبنمنصور

.هوازننجنبكرنجنسعدبننصرنجنقصئةبنناصرةبنملأنبنرفاعة

.ناصرةبنهلال:ويقال:هثامابنقال

الرضاعة:منمجي!االنبياخوة

بنتوخذامة،الحارثبنتوآنيسة،الحارثبناللهعبد:الزضاعةمنواحنوته:اسحالتىابنقال

ذؤيبأبيبنتلحليمةوهم،بهالأقومهافيتعرففلااسمهاعلىذلكغلبالشيماء،وهي،الحارث

عندهم.كانإذامهمعتحضنهكانتالسيماءأنويذكرون،ع!ن!اللهرسولائم؟الحارثبنعبدالله

مج!ي!%:اللهرسولأخذهاعنتحدثالسعديةحليمة

أبيبنج!عفربنعنداللهعن،الجمحيحاطبنجنالحارثمولىجهموحدثني:اسحالتىابنقال

أرضعته،التيعشي!اللهرسولامالسغديةذؤيخبابيبتتحليمةكانت:قال،عنهحدثهعمنأو،طالب

تلتمسبكربنسعدبنيمننسو؟في؟تزضعهصغييرلهاوابننزؤجهامعبلدهامنخرجتانهاتحدث

شارفمعناقمراءليأتانعلىفخرجت:قالتشيئا،لناتبقلمشفباءسنبمافيوذلك:قالتالرضعاء،

ماثدييئفيما،الجوعمنبكائهمنمعنا،الذيصبئنامنأجمعليلنانناموما،بقطرةتبضماواللهلنا،

فخرجت،والفرجالغيثنزجوكناولكتا-،يغذيه:ويقال:هثامابنقال-يغديهماشارفنافيوما،يقنيه
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نلتصمقمكةقدفناحتىوعجفا،ضعفاعليهمذلكشنحئىبالزكبإدمتفلقد،تلكأتانيعلى

كناإنماأئاوذلك،يتيمائه:لهاقيلإذافتأباه،ع!ن!اللهرسولعليهاعرضوقدإلأامرأةمئافماالرضعاء،

فما،لذلكنكرههفكنا؟وجدهافهتضنعأنعسىومااإيتيم:نقولفكنا،الضبيابيمنالمغروفنرجو

نألأكرهإنيوالله:لصاحبيقلتالانطلاقاجمعنافلما،غيريرضيعااخذتالامعيقدمتامراةبقيت

نأعليكلا:قال،فلآخذئهاليتيمذلكالىلأذهبنواللهرضيعا،اخذولمصواحبيبينمنارجع

لمأنيالآأخذهعلىحملنيوما،فأخذتهاليهفذهبت:قالت،بركةفيهلنايجعلانالدعسى،تقعلي

منشاءبماثديايعليهاقبلحجريفيوضعتهفلما،رخليالىبهرجعتأخذتهفلما:قالت،غيرهاجد

زوجيوقام،ذلكقبلمعهننامكئاوماناما،ثئم،رويحتىأخوهمعهوشرب،رويحئىفشرب،لبنن

ليلة،بخيرفبتناوشبعا،رياانتهيناحتىمعهوشربت،شربمامتهافحلبلحافلائهافإذاتلكشارفناالى

والقه:فقلت:قالت،مباركةنسمةأخذتلقدحليمةياوالفهتغلميأضبحنا:حينصاحبييقول:قالت

يقدرما،بالزكبلقطعتفوالله،معيعليهاوحملتهأتانيوركبتخرجناثئم:قالت،ذلكلأرجواني

أليستعلينا،اربعي!إويحك،ذؤيبابيابنةيا:ليليقلنصواحبيإنحئى،حمرهممنشيءعليها

لثأنأ،لهاإنوالفه:فيقلن،هيلهيانهاواللهبلى:لهنفأقولعليها؟خرجتكنتالتياتانكهذه

تروحغنميفكانتمنها،أجدبالدأرضمنارضااعلموماسعد،بنيبلادمنمنازلناقدفناثئم:قالت

،ضرعفييجدهاولالبننقطرةانسانيحلبوما،ونشربفنحلبلئنأ،شباعامعنابهقدمناحينعلي

ذؤيب،أبيبنتراعييسرححيثاسرحوا!إويلكم:لرعيانهميفولونقومنامنالحاضرونكانحتى

والخيرالزيادةاللهمننتعرفنزلفلملئنأ،شباعاغنميوتروح،لبنيبقطرةتبفقماجياعاأغنامهمفتروح

جفرا،غلاماكانحتىسنتيهيبلغفلم،الغلمانيشئهلاشبابايشسثوكان،وفصلته،سنتاهمضتحتى

وقلت،امهفكلمنا،بركتهمننرىكئالمافينا؛مكثهعلىشيءأحرصونحن،أمهعلىبهفقدمنا:قالت

معنا،رذتهحتىبهانزلفلم:قالت،مكةوبأعليهأخشىفانييغلظحتىعنديبنيتركتلولها:

به.فرجعنا:قالت

لمجي!أ:صدرهشق

ولأبيه:ليفقاليثتد،أخوهاتانااذبيوتنا،خلفلنابهبملفيأخيهمع-بشهبرمقدمنابغد-انهفوالله

فخرجت:قالت،يسوطانهفهما،بطنهفشقافأضجعاهبيضثياثعليهمارجلانأخذهقدالقرشيئاخيذاك

:قالبني؟يالكما:لهفقلنا،أبوهوالتزمهفالتزمته:قالت،ونجههمتتقعاقائمافوجدناه،نحوهوابوهأنا

فرجعنا:قالت،هوماادريلاشيئافيهفالتمسا،بطنيوشقافاضجعانيبيفقثيابعليهمارجلانجاءني

بأهلهفألحقيه،أصيبقدالغلامهذايكونانخشيتلقد،حليمةيا:أبوهليوقال:قالتخباشا،الى

به.ذلكيظهرانقبل

أمه:إلىبهفترجعتخافحليمة

مكثهوعلىعليهحريصةكتتوقدظئريابهاقدمكما:فقالت،أفهعلىبهفقدفنافاحتملناه:قالت
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إليكفأديته،عليهالاحداثوتخؤفت،عليئائذيوقضيتبابنياللهبلغقدنعم:فقلت:قالتعتدك؟

افتخوفت:قالتاخبرتها،حتىتدعنيفلم:قالت،خبركفاصدقينيشأنكهذاما:قالت،تحبينكما

أفلالثأنأ،لبنيئوان،سبيلمنعليهللسيطانماوالفهكلأإ!:قالت،نعم:قلت:قالتالسيطان؟عليه

بصرىقصوزبهليأضاءنوزمنيخرجأنهبهحملتحينرايت:قالت،بلى:قلت:قالت؟خبرهأخبرك

ولدتهحينووقع،منهايسرولااخفكانقطحملمنرايتمافوالله،بهحملتثم،السامارضمن

.راشدةوانطلقيعنكدعيه،السماءالىراسهرافع،بالأرضيديهلواضعلهانه

مج!ب%:واجابتهنفسهعنيسألالرسول

معدانبنخالدعنإلااحسبهولا،العلمأهلبعضعنيزيد،بنثوروحدثني:اسحاقابنقال

أنا،"نعم:قال،نفسكعناخبرنا،اللهرسوليا:لهقالوالمج!واللهرسولاصحابمننفراان،انكلاعي

،الشامقصورلهااضاءنوزمنهاخرج6نهبيحملتحينأئيورأث،عيسىأخيوبشرى،انراهيمابيدعوة

ثياثعليهمارجلانأتافياذلنا،بهمانزصبيوتناخلفليأفيمعأنافبينا،بكربنسغدبنيفيواسنرضغت

صوداءعلقةمنهفاستخرجا،فشفاهقلبيواستخرجا،بطنيفشقافأخذاني،ثلجأمملوءةذهبمنبطس!تبيضس

افته،منبعسرةزنه:لصاحبهاحدهماقال"ثم:قالاتقياه"حئىالثلجبذلكوبطنىتلبيغسلاثمفطرحاها،

فوزنني،امتهمنبألفزنه:قالثم،فوزتتهنمبهمفوزنني،امتهمنبمائهزله:قالثئم،فوزتتهم،بهنمفوزنيي

.]ا28-4127/المسندفياحمدألوزنها"بأمنهوزتتهلوفوالله،عتكدعه:فقال،فوزتتهم،بهنم

الغنم:رعواجميعاالأنبياء

رسولياوأنت:قيل"،الغنمرعىوقذالأنبئمنأما:يقولع!واللهرسولوكان:اسحاقابنقال

9214].:برقمماجهابنأ"وإنا":قال؟الله

بنيفيواسترضعت،قرضئيأنا؛أعربكم"أنا:لاصحابهيقوللمج!والفهرسولوكان:اسحاقابنقال

ا].1/13الكبرىالطبقاتأبكر"نجنسغد

-سياإ:لهحليمةافتقاد

فيأضلهامكةبهقدمتلماالسغديةأمهان،اعلموالله،يتحدثونفيما،الناسوزعم:إسحاقابنقال

قدمتقدائي:لهفقالت،المطلبعبدفأتت،تجذهفلم،فالتمسته؟اهلهنحوبهمقبلةوهيالئاس

الكعبةعندالماللبعبدفقام،هوايخنأدريمافوالفه،اضفنيمكةباعلىكنتفلما،الليلةهذهبمحمد

بهفأتيا،قريشبىمنآخرورجلأسدنجننوفلبنورفةوجدهائهفيزعمون،يردهاقاللهيدعو

يطوفوهوعنقهعلىفجعله،المطلبعبدفأخذه؛مكةباعلىوجدناهابنكهذا:لهفقالا،المطلبعبد

آمنة.أمهالىبهارسلثئم،لهويدعو،يعؤذه،بالكعبة

مرضعته:حليمةمن!لمجي!%|لنبيأخذيحاولونالحبشةنصارىمنقوم

ذكلرتمامع-أفهالىردهعلىالسعديةامههاجمماأن،العلمأهلبعضوحدثني:إسحاقابنقال

إليه،فنظروا،فطامهبعدبهرجعتحينمعهاراوهنصارىالحبشةمننفراان-عنهاخبرتهاممالامه
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كائنغلائمهذافانوبلدنا؛ملكناالىبهفلنذهبنالغلامهذالناخذن:لهاقالواثئم5،وقفبو،عنهوسألوها

عنهم.بهتتفلتتكدلمأنهاحدثنيالذيفزعم،امرهنعرفنحن،شأنله

بعدهاالمطلبعبدجدهمع!ي!اللهرسولوحالامنةوفاة

وهب:بنتامنةأمهوفاة

فيهاشمبنعبدالمطلبوجدهوفببتتامنةأمهمععني!الفهرسولوكان:اسحاقابنقال

توفيتسنينلسثلمجي!اللهرسولبلغفلفا،كرامتهمنبهيريدلماحسنأ؟نباتااللهيتبتهوحفظهالفهكلاءة

وفب.بنتامنةأفه

آمنةلمجراللهرسولأئمأن:حزمبنعمروبنمحمدبنبكرابيبنعبداللهحدثني:اسحاقابنقال

بنيمنأخوالهعلىبهقدمتقدكانت،والمدينةمكةبينبالأنجواءسنينلستابنلمجروالفهورسولتوفيت

مكة.الىبهراجعةوهيفماتت،اياهم5تزيرالنجاربنعدي

ابنذكرهاالتيالخؤولةفهذه،النجاريةعمروبنتسلمىهاشمبنالمطلبعبدام:هشامابنقال

فيهم.لمجرالفهلرسولاسحاق

:اياهورعايتهلهالمطلبعبدجدهكفالة

المطلبلعبديوضعوكان،هاشمبنالمطلبعبد5جدمعمج!اللهرسولوكان:إسحاقابنقال

بنيهمنأحدعليهيجلسلا،إليهيخرجحتىذلكفراشهحوليجلسون5بنوفكان؛الكعبةظلفيفراشق

ليؤخروهأعمامهفياخذه،عليهيخلسحتىجقزغلاثموهويأتيع!اللهرسولفكان:قال،لهانجلالأ

ويفسح،عليهمعهيخلسهثملشأنا،لهانفوالله؟انجنيدعوا:منهمذلكراىاذاالمطلبعبدفيقول،عنه

يضنع.يراهما5ويسر،بيده5ظهر

الشعرمنبهرثيوماالفطلب،عبدوفاة

سنين.بثمانيالفيلبعدوذلك،هاشمبنالمطلبعبدهلكسنينثماييمج!مالفهرسولبلغفلما

المطلبعبدان،اهلهبعضعن،عئاسبنمعبدبنعبداللهبنالعئاسوحدثني:اسحاقابنقال

سنين.ثمانيابنع!اللهورسولتوفي

أثةوعرف،الوفاةحضرثهلماالمطلبعبدان:المسيببنسعيدبنمحمدحدثني:إسحاقابنقال

فقال-وأزوى،وأميمةالبيضاء،حكيموام،وعاتكة،وبرة،صفئة:نسو؟ستوكن-بناتهجمع؟مئت

.أموتأنقبلتقلنماأسمعحتىعليأنجكين:لهن

بنمحمدعنرواهلماانهالأ،الشعرهذايعرفبالشعرالعلمأهلمنأحداأرولم:هشامابنقال

.كتبناهالمسيببنسعيد

أباها:تبكيالمطلبعبدبنتصفية

الوافر]:[منأباهاتبكيالمطلبعبدابنةصفيةفقالت

الضعيدبقارعةرجلعلىبليلنائحةلصؤتأرقت
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دموعيذلكمعتدففاضت

وغلغيركرييمرجلعلئ

المعاليذي4شيبالفياضعلى

نكسغيرالمواطنفيصدوق

شيظميئأروعالباعطويل

فضوليذيابلجالبيترفيع

وصوبمبذيليسالجذكريم

كرابمنفرمنالحلمعظيم

مجل!لقديمامرؤخلدفلو

اللياليأخرىمخلدالكان

أباها:تبكيالمطلبعبدبنتبرة

المتقاأمناباهاتبكيالمطلبعبدبنتبزةوقالت

درزبدمعجودااعيني

الرنادواريالجدماجدعلى

المكرماتذيالحمدشيبةعلى

الئائباتفيوالفضلالحلموذي

قومهعلىمجدفضلله

تشوهفلمالمناياأتته

أباها:تبكيالمطلبعبدبنتعاتكة

المتقار[منأباهاتبكيعبدالمطلببنتعاتكةوقالت

تنخلاولاجوداأعيني

واشكباواشحتفراأعيني

واشجماواشتخرطااعيني

الئائباتفيالغمرالجحفلعلى

الزنادواريالحمدشيبةعلئ

صمصامةالحزبلدىوسيف

اليدينطلقالخليقةوسهل

بيتهباذفيفيتبئك

أباها:تبكيالبيضاءحكيمأم

اباهاتبكيالمطلبعبدبنتالبيضاءحكييماموقالت

"هشاملابن"السيرة

الفريدكمنحدرخديعلى

العبيدعلىالمبينالفضلله

جودكلوارثالخيرأبيك

سنيدولاالمقامشختولا

حميدعشيرتهفيمطاع

الحرودالزمنفيالناسوغيث

والمسودالمسودعلىيروق

أسودملاوث!خضارمة

الخلودإلىسبيللاولكن

التليدوالحسبالمجدلفضل

والمعتصرالخيمطيبعلى

الخطرعظيمالمحياجميل

والمفتخروالعرالمجدوذي

الفجرجمالمكارمكثير

القمركضوءيلوحمنيير

القدروريبالفياليبصرف

ب]:

النياثمنومبعدبدفعكما

بالتدامبكاءكماوشوبا

كهامنكسبىغيررجلعلى

الذماموفيالمساعيكريم

اثمقامثبتبغدمضدقيوذي

الخصامعتدالمخاصمومزدي

لهامصميمعدمليوفيئ

المرامصعبالذؤابةرفيع

الوافر]:[من
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"هشاملابنالسيرة"

والمكرماتالئدىذاوبكيواشتهليجودي،عينياألا

هاطلاتدموعمنبدفعاسعفيني،ويحك،عينياألا

الفراتتئارانخيرابالالمطاياركبمقخيروبكي

الهباتمحمودالخيمكريمالمعاليذاشيبةالباعطويل

الممحلاتالسنينفيوغيثأهبرزيأللقرابةوصولأ

الئاظراتعيونلهتروقالعواليتشتجرحينوليثا

بالهناتأقبلالدهرمااذاوالمرخىكنانةبنيعقيل

المعضلاتوخضمبداهيةهيبئهاجمااذاومفزعها

الباكياتبفيتماوبكيبحزنتسميولافبكيه

المطلب:عبدأباهاتبكيأميمة

]:الطويل[مناباهاتبكيالمطلبعبدبنتأميمةوقالت

المجدعنوالمحاميالحجيجوساقيالففدذوالعشيرةالراعيهلكألا

بالرعدتبخلالئاسسماءمااذابيوتهالغريبالضيفيؤلفومق

الحمدشيبةياتزدادتنفككفلمالفتىيكسبماخيروليداكسبت

بعدالىحيئفكلتبعدنفلامكانهخلىالفياضالحارثابو

وجديمنكانلمااهلالهوكانوموجع،بقيتما،لبافيفاني

الفحدفيكانوانأبكيهفسوفممطراالقنرفيالناسوليئسقال

حمدمنكانحيثماحميداوكانكلهاللعشيرةزيناكانفقذ

المطلب:عبدأباهاتبكيأررى

الوا[منأباهاتبكيالمطلبعبدبنتأروىوقالت

البكاءلهاوحقعينيبكت

ابطحيئالخليقةسهلعلى

المعاليذيشيبةالفياضعلى

شيظميأفلسالباعطويل

فضوليذيازوعالكشحأقمث

هنرزيابلحالضيمأبي

فهبروربيعمالكومغقل
وجوداكرماالفتىهووكان

حئىانموتالكماةهابإذا

خشيبربدبذيقدمأمضى

الحياءسجئتهسمحعلى

العلاءنئتهالخيمكريم

كفاءلهليسالخيرابيك

ضياءغؤتهكأناغر

والسناءالمقدمالمجدله

خفاءلهليسالمجدقديم

القضاءالتمساذاوفاصلها

الدماءتنسكبحينوبأسا

هواءأكثرهمقلوبكأن

البهاء،تبصرهحين،عليه
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"هشاملابن"السيرة

هكذاأن:أصمتوقدبرأسهأشارأنهالمسيببنسعدبنمحمدليفزعم:إسحالتىابنقال

فابكينني.

.مخزومبنعمرانبنعائذبنعمروبنوهبأبيبنحزنابن:المسيب:هشامابنقال

المطلب:عبديبكيغالببنحذيفة

بنالمطلبعبديبكي،لؤيبنكعببنعديبنيأخو،غانمبنحذيفةوقال:اسحالتىابنقال

أتهوذلك،عليهمبعدهمنولدهوفضل،قريشعلىقصيئوفضل،فضلهويذكر،منافعبدبنهاشم

امنفافتكهالمطلبعبدبنالعرىءسدلهبأبوبهفمزبها،فوقف،بمكةدرهمالافأربعةبغرمأخذ

:]الطويل

القطرسبلأسقيتماتسأماولاالضدرعلىبالدموعجودااعيني

الذهرنائبيشوهلمامرىءبكاءشارقيكلواشفحابدفعوجودا

ستروذيقريشمنحياءذيعلىبقيتماماواسجماوجماوسخا

هذرولانكسبىغيرانمحياجميلحفيظبماذيالقوىجلدرجلعلى

العسروفيالقحوطفيلؤيربيعوالفهىالباعذيالبهلولالماجدعلى

والتخرالخيمطيبانمساعيكريموناعلمعدمنحافيخيرعلى

وبالذكربالمكرماتواخظاهمومعدنأوفرعأاضلاوخيرهم

الغبرمنالمجحفاتعندوبالفضلوالئهىوالحلمبالمجدوأؤلاهم

البدركالقمرالليلسواديضيءونجههكانائذيالحمدشيبةعلى

الفهريالمتمئدذلكمنافيوعبدهاشمللخيرثمالحجيجوساقي

فخرذيكلعلىفخراسقايتهفأضبحتالمقامعتدزمزماطوى

وفروذيمقلمنقصيئوآلبكربةعانكلعليهليبك

الضقرالطائربيضةعنهمتفلقوشبابهمكفلهمسراةبنوه

والئ!سرالعسرفياللهبيتورابطكفهاكنانةعادىائذيقصيئ

والأمرالنقيبةميمونعاشفقذوصرفهاالمناياغالتهتكفان

السمرالردينئةأمثالمصاليتعزلغيرسادةرجالأوأبقى

غزنفبرمنالفونهجاناغرحباءهاليئالملقيعتبةابو

الغدرمنوالذمامالثيابنقيئللئدىيهتزالبدرمثلوحمزة

الضهربذيرحيمالقربىلذيوصولحفيظةذوماجدمنافيوعبد

تحريولاتبورلاالملوككنسلونسلهمانكهولخيركهولهم

يجرىأوائلهباجرياتجدهناشئأالدفرمتهمتلاقيمامتى

العصرسالففيانخيراتاستبقاذاوعزةمخداالبطحاءملؤواهم

الكسرجابرجدهممنافيوعبدوعمارةللعلابناةوفيهم
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هشمام،(لابن"السيرة

فهربنوالسلمتناإذاعدائنامنليجيرنابنتهعوفيبانكاح

البحرفيالعيرخاضتحتىبأمنهونجدهاالبلادتهصاميفسرنا

عمروبنيشيوخالأبهاوليسفريقهمبادوالناسحضرواوهم

البحرثبجمنالماءتسخبثارابهاوطوؤاجمةديارابنوها

الئحرتابعةصبحانجتدروهااذاوغيرهممنهاالحخاجيشربلكيئ

والحخرالاخاشببينمخئسةركابهيمتظلايايمثلاثة

الحفرأوبخئمالأنستقيولاحقبةذلكقبلغنيناوقذما

والفجرالسفاهةفولعنويغفوندونهيتقمالذنبيغفرونوهم

بكربنيغواةعنانكلواوهمكلهاالاحابيشحلفجمعواوهم

القبرفيتغيبحتىشاكرالهمتزلفلاأهلكناما،فخا،ج

بالشكرمنكمحقوقةيدااشدىقدفانهلبنىانجناسدىمانتسولا

الضدرمنالفؤادقصدانتهىبحيثتتموااذاقصيئمنلننىانجنوأتت

جسرثبجذيللمجدمحتدالىفجمغتهاالعلاتناولتواتت

غمرسؤددذيكلوليداوسدتوناللأبذلأالقوموفثسبفت

الخبرذوويوماالانسابحضلاذاجوهزخزاعةمنسزوافك

الزهرذرافيمنسوبةبهافأكرموتنتميتتمىالأنجطالسباإلى

الجبروأبوقومهامنجدنوذومالكبنوعمرومتهمشمرابو

بالنضرالمواطنتلكفييؤيدحجةعشرينالناسقادواسعد

وقوله:،الخزاعيهاجبربنتلبنىأمه:لهبابايعني؟خزاعةمنسرافك:قوله:هشامابنقال

.اسحاقابنغيرعن؟أواللهبانجريا

المطلب:عبديرئيالخزاعيمطرود

الكاما!]:امنمنافعبدوبنيالمطلبعبديبكيالخزاعيكعببنمطرودوقال:اسحادتىابنقال

منافعبدآلعنسالتهلأرخلهالمحولالرجليأئها

اقرافومنجرممنضمنوكبدارهمحللتلوأفكهبلتك

كالكافيفقيرهميعودحئىبفقيرهمكنئهمالخالطين

الإيلافلرحلةوالطاعنينتغيرتالثجوماذاالمتعمين

الرتجاففيالسمستغيبحتىتناوحتالزياحاذاوالمطعمين

نطافذاتع!قذمثلكفودتىمنجرىفما،الفعالاباهلكتإما

الاضيافأبيمطلبوالفيضوخدهالدكارماخميابيكالأ

بنالعئاسبعدهعليهاوال!قايةزمزموليهاشمبنالمطلبعبدهلكفلما:اسحادتىابمنقال
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،(هشاملابن"السيرة

فأقزها،بيدهوهيالإسلامقامحتىاليهتزلفلمسثأ،اخوتهاخدثمنيومئذوهو،المطلبعبد

.اليومهذاالىائاهاالعئاسبولايةالعئاسالإلىفهي؛ولايتهمنمضىماعلىلهلمج!اللهرسول

طالب:أبيعمهكفالةفي-لمجي!!النبي

يوصي-يزعمونفيما-المطلبعبدوكان،طالبابيعمهمعالمطلبعبدبغدجمتالفهرسولوكان

بنتفاطمةأمهما:،واملابأخوانطالبوأباعحداللهرسولاباالفهعبدلأنوذلك،طالباباعمهبه

مخزوبم.بنعمرانبنعبدبنعائذبنعمرو

.مخزومبنعمرانابنعائذ::هثامابنقال

ومعه.اليهفكان؛جدهبعدع!ي!اللهرسولأفريليائذيهوطالبابووكان:اسحاقابنقال

العائف:اللهبي

قال-لهبمنرجلأأن،حدثهاباهأنالربير،بنعبداللهبنعئادبنيحيىوحدثني:اسحالتىابنقال

ينظر!اليهم،بغلمانهمقريشيىرجالأتاهمكةقدمإذافكانعائفا،كان-أزدشنوءةمنولهب:هثامابن

شغلهثم،-لمجفالفهرسولالىفنظر؟يأتيهمنمع-غلاموهو-طالبأبوبهفأتى:قال،فيهملهمويعتاف

:يقولفجعل،عنهغئبهعليهحرصهطالبابورأىفلضا،بهعليئ،الغلام:قالفرغفلماشيء،عنه

طالب.ابوفانطلق:قال،شأنلهليكوننفواللهانفا،رايتائذيالغلامعليرذوا!إويلكم

بحيرئقصة

:الشامالىمعهليأخذهطالبأبيبعمهيتعلقىلمجي!!النبي

المسيروأجمعللرحيلتهيأفلما،السامالىتاجراركبفيخرجطالبأباانثم:إسحالتىابنقال

أفارقهولايفارقنيولا،معيبهلأخرجنوالله:وقال،لهفرق،يزعمونفيما،كمحاللهرسولبهصب

معه0بهفخرج،قالكماأوابدا،

قريش:بتجاريحتفيبحيرى

علمإليهوكان،لهصومعةفي،بحيرى:لهيقالراهبوبها،السامأرضمنبصرىالركبنزلفلما

،يزعمونفيمافيها،كتابعنعلمهميصيراليهراهبقطمنذالصومعةتلكفييزلولم،النصرانيةأهل

ولايكلمهمفلاذلكقبلبهيمزونماكثيراوكانوا،ببحيرىالعامذلكنزلوافلماكاببر،عنكابرايتوارثونه

فيما-وذلككثيرا،طعامالهمصنعصومعتهمنقريبابهنزلوافلما؟العامذلككانحتى،لهميعرض

الزكبفيصومعتهفيوهويك!ي!اللهرسولرأىأنهيزعمون؛صومعتهفيوهورآهشيءعن-يزعمون

الغمامةالىافنظر،منهقريباشجر؟ظلفيفنزلواأقبلواثئم:قال،القومبينمنتظفهوغمامةأقبلواحين

ذلكرأىفلماتحتها،استظلحتى-لمجفهاللهرسولعلىالشجرةاغصانوتهصرتالسجرةأظفتحين

ياطعامالكمصنعتقداني:فقال،اليهمارسلثم،فصنعالطعامبذلكأمروقدصومعتهمننزلبحيرى

والله،:منهمرجللهفقال،وحركموعبدكموكبيركمصغيركمكلكمتحضرواأنأحمتفأنا؟قوي!ثبىمعشر
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لهقال؟اليومشانكفماإ!كثيرابكنمركناوقدبناهذاتصنعكنتما،اليوملثأنألكان،بحيرىيا

منهفتاكلواطعامالكموأصنعأكرمكمأنأحببتوقدضي!ولكنكم،تقولماكانقد،صدقت:بحيرى

تحتالقومرحالفي-سنهلحداثة-القومبينمنع!ي!اللهرسولوتخفف،اليهفاجتمعوا؟كلكم

يتخلفقلا،قريشمعشريا:قالعندهويجديعرفالتيالضفةيرولمالقومفيبحيرىنظرفلما،الشجرة

أحدثوهوغلاماإلاياتيكأنلهينبغياحدعنكتخففما،بحيرىيا:لهقالوا،طعاميعنمنكمأحد

منرجلفقال:قال،معكمالطعامهذافليحضر5ادعوتفعلوا،لا:فقال،رحالهمفيفتخلفسئاالقوم

منطعابمعنالمطلبعبدبنعبدالهابنيتخلفأنبناللؤمكانإنوالعرىواللأت:القوممعقريش

.القوممعوانجلسه،فاحتضنهاليهقامثئمبيننا،

مج!ي!إ:النبيمنيتثبتبحيرى

صفته،منعندهيجدهاكانقد،جسدهمناشياءالىوينظرشديدا،لحظأيلحظهجعلبحيرىرآهفلما

الاوالعرىاللاتبحقاسألك،غلاميا:لهفقالبحيرىاليهقاموتفرقواطعامهممنالقومفرغاذاحتى

نأفزعموابهما؟يحلفونقومهسمعلأنهذلكبحيرىلهقالوإنما،عنهاسألكعمااخبرتنيما

لهفقالبغضهما"،قطشيئاانجغضتمافواللهشيئا،والعزىباللأتتسألنيالا:قالع!رالفهرسول

مناشياءعنيسألهفجعللك"بداعما"سلني:لهفقال،عتهاشألكعمااخبرتنيماالافبالله:بحيرى

صفته،منبحيرىعندماذلكفيوافق،يخبرهع!حاللهرسولفجعل؛واموره،وهيئته،نومهمن:حاله

2/277].الطبريأتاريخ50عندالتيصفتهمنموضعهعلىكتفيهبينالنبوةخاتمفرأىظهرهالىنظرثئم

المحجم.اثرمثلوكان:هشامابنقال

ىلمجي!%:بالنبيبالعودةطالبلأبيينصحبحيرى

لهقال،ابني:قالمنك؟الغلامهذاما:لهفقالطالبابيعمهعلىأقبلفرغفلما:اسحاقابنقال

؟ابوهفعلفما:قال،أخيابنفانه:قالحيا،ابوهيكونانالغلاملهذاينبغيوما،بابنكهوما:بحيرى

رأؤهلئنفواللهيهود،عليهواحذز،بلدهالىأخيكبابنفارجعصدقت:قال،بهحبلىوأمهمات:قال

بهفخرج؟بلادهالىبهفأسرع،عظيمشأنهذاأخيكلابنكائنفانهشرا،ليبغنهعرفتمامنهوعرفوا

.بالشامتجارتهمنفرغحينمكةاقدمهحئىسريعاطالبابوعمه

:بحيرىفيردهملمج!النبيايذاءيحاولونالكتابأهلمنقوم

منرأواكانواقد-الكتابأهلمننفروهم-ودريساوتمامازريراأن،الئاسروىفيمافزعموا،

عنهفردهم،فأرادوه،طالبأبيعمهمعفيهكانالذيالسفرذلكفي،بحيرى5رامامثللمجي!اللهرسول

يخلصوالمبهأرادوالماانجمعواانوأنهم،وصفتهذكرهمنالكتابفييجدونومااللهوذكرهم،بحيرى

عنه.وانصرفوافتركوه،قالبماوصدقوه،لهمقالماعرفواحئىبهنميزلولم،اليه

نسأته:منذوحفظهنبيهتعالىاللهكلاءة

كرامتهمنبهيريدلما؛الجاهليةأقذارمنويحوطهويحفظهيكلؤهتعالىواللهع!ي!اللهرسولفشب
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جوارا،وأحسنهمحسبا،واكرمهمخلقا،واحسنهم،مروءةقومهأفضلرجلاكانأنبلغحتى،ورسالته

الزجالتدنسالتيوالاخلاقالفحشمنوابعدهم،أمانةوأعظمهمحديثا،وأصدقهم،حلماوأعظمهم

الضالحة.الامورمنفيهاللهجمعلما"الأمين"الأقومهفياسمهماحتىوتكزما،تنزها

له:اللهحفظعنيحدثلمجياإاللهرسول

"لقد:قالأنهجاهليتهوأمرصغرهفيبهيحفظهاللهكانعفايحدث،ليذكرفيما،ع!ي!اللهرسولوكان

رقبتهعلىفجعلهازارهواخذتعرىقدكلنا،الفلمانبهيلعبمالبعضحجارةنتقلقريثبىغلمانفيرأيتني

عليكشد:قالثم؛وجيعةلكمةاراهمالاكملكمنياذوأذبركذلكمعهملأفبلفاني،الحجارةعليهيحمل

."أصحابيبينمنعليوازاري،رقبتيعلئالحجارةاخملجعلتثم،علتيوشدذتهفأخذته:قال،ازارل

97].صوالمغازيالسير[انظر

الفجارحرب

عبيدةأبوحدثنيفيما،سنةعشرةخمساو،سنةعشرةأربععرراللهرسولبلغفلفا:هشامابنقال

.عيلانقي!وبين،كنانةمنمعهاومنقريشبينالفجارحربهاجتالعلاء؛بنعمروابيعن،النحوي

الفجار:حربسبب

بنصعصعةبنعامربنربيعةبنكلاببنجعفربنعتبةبنالرخالعروةأنهاجهاائذيوكان

بنضمرةبنياحدقي!بنالبراضلهفقالالمتذر،بنللنغمانلطيمةأجارهوازنبنبكربنمعاوية

الزخال،عروةفيهافخرج.كلهالخلقوعلىنعم:قال؟كنانةعلىاتجيرها:كنانةبنمناةعبدبنبكر

فقتله؟البزاضعليهفوثب،عروةغفلبالعاليةطلألذيبتيمنكاناذاحئى،غفلتهيطلبالبراضوخرج

الوافر]:[منذلكفيالبراضوقالالفجار،سميفلذلك،الحرامالسهرفي

ضلوعيبكيربنيلهاشددتقبليالئاستهئموداهييما

بالضروعالمواليوأزضعتكلاببنيبيوتبهاهدفت

الضريعكالجذعيميدفخزكفيطلألبذيلهرفعت

الوافر]:[منكلاببنجعفربنمالكبنربيعةنجنلبيدوقال

مواليلهاوالخطوبوعامركلاببنيعرضتانأبلغ

هلالبنيالقتيلوأخوالنميربنيعرضتانوبلغ

طلالذيتيمنعندمقيماافسىالرحالالوافدبان

هثام.ابنذكرفيمالهأبياتفيالأبياتوهذه

الفريقين:بينالقتال

وهوازنفارتحلوا"عكاظ"،بالحرامالشهرفيوهم،عروةقتلقدالبراضان:فقالقريشاآلبفأتى

القيل،جاءحئىفاقتتلوا،الحرميدخلواأنقنلفأدركوهم،فأتبعوهم،الخبربلغهمثئم،بهمتشعرلا
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منقبيلكلعلئمتساندونوالقومأيامااليومهذابعدالتقواثئم،هوازنعنهمفأمسكت،الحرمودخلوا

منهم.رئيسققييىمنقبيلكلوعلى،منهمرئيسوكنانةقريش

صغير:وهوالقتاليسهدبم!ب%الرسول

علىانئل"كنت:!روالقهرسولوقال،معهمأعمامهأخرجه،ايامهمبعض-!ي!الفهرسولوشهد

بها.رموهماذاعدوهمننلعنهمارذ:أفي"أعمامي

سنة.عشرينابنجميرالفهورسولالفجارحربهاجت:إسحاقابنقال

بالفجار:اليومهذاتسميةسبب

بينهم.المحارممنفيهعيلانوقيسكنانةالحئانهذاناستحلبماالفجاريومسميوانما

وكنانة:قريشقائد

كنانة،علىلقيسالنهارأولفيالظفروكان،شصيىعبدبنأمئةبنحربوكنانةقريشقائدوكان

قييى.علىلكنانةالطفركانالنهاروسطفيكانإذاحتى

سيرةحديثقطعهاستقصائهمنمنعنيوانما،ذكرتممااطولالفجاروحديث:هشامابنقال

-يخت.الكرسول

لجهورشخديجةلمج%اللهرسولتزويجحدي!*

بها:زواجهعامبم!!اللهرسولسن

بنأسدبنخويلدبنتخديجةتزوجسنةوعشرين-لمجيهـخمساالفهرسوذبلغفلما:هشامابنقال

العلم،أهلمنواحدغيرحذثنيفيما،غالببنلؤيبنكعببنمرةبنكلاببنقصيبنعبدالعزى

المدني.عمروأبيعن

لها:تجارةفيىلج!النبيوخروجخديجةمنزلة

مالها،فيالزجالتستاجر،وماليشرفيذات،تاجرةامراةخويلل!بتتخديجةوكانت:اسحاقابنقال

من؟بلغهاىلمجيهـماالفهرسولعنبلغهافلماتخارا،قوماقريشوكانت،لهمتجعلهبشيءائاهوتضاربهم

الثأمإلىلهاماليفييخرجانعليهفعرضت،اليهبعثت؛أخلاقهوكرم،أمانتهوعظم،حديثهصدق

مج!-!القهرسوذفقبله؟ميسرة:لهيقاللهاغلايممعالتجار،منغيرهتغطيكانتماافضلوتعطمهتاجرا،

.الشامقدمحئى،ميسرةغلامهامعهوخرج،ذلكمالهافيوخرجمتها،

بم!ب!%:النبيبنبوةميسرةيخبرالنصارىرهبانمنراهب

،ميسرةإلىالراهبفاطلع،الرهبانمنراهبصومعةمنقريباشجر؟ظلفييالفهرسولفنزل

أهلمنقريشمنرجلهذا:ميسرةلهفقال؟الشجرةهذهتحتنزلالذيالرجلهذامن:لهفقال

نبيئ.الأقطالسجرةهذهتحتنزلما:الراهبلهقال،الحرم
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عي!%:النبيمنرأىعماخديجةيحدثميسرة

ومعهمكةإلىقافلاأقبلثم،يشتريأنأرادماواشترىبها،خرجالتيسلعتهيك!راللهرسولباعثم

وهو،الشمسمنيظلأنهملكينيرىالحزواشتدالهاجرةكانتإذا-يزعمونفيما-م!يسرةفكان،م!يسرة

عنميسرةوحدثهاقريبا،اوفاضعفبهجاءماباعتبمالهاخديجةعلئمكةقدمفلفا،بعيرهعلىيسير

.اياهالملكيناظلالمنيرىكانوعما،الراهبقول

ليتزوجها:-لمج!!النبيعلىنفسهاتعرضخديجة

به،أخبرهابماميسرةاخبرهافلما،كرامتهمنبهااللهارادمامع،لبيبةشريفةحازمةأمرأةخديجةوكانت

وسطتك،لقرابتك؟فيكرغبتقداني،عبمانجنيا-:يزعمونفيما-لهفقالت،يك!ب!اللهرسولالىبعثت

أوسطيومئدخديجةوكانت،نقسهاعليهعرضتثئم،حديثكوصذق،خلقكوحسن،واماذك،قومكفي

عليه.يقدرلومنهاذلكعلىحريصأكانقومهاكلمالأ،وأكثرهن،شرفاواعظمهن،نسبأقريشبىنساء

أبيها:جهةمنخديجةنسب

بنئؤيبنكغببنمرةننكلابنجنقصينجنالعزىعندنجنأسدنجنخويلدبنتخديجة:وهي

فهر.نجنغالب

أمها:جهةمنخديجةنسب

بنلؤقيبنعامربنمعيصبنعبدنجنحجرنجنرواحةنجنالأصمبنزائدةبتتفاطمةوأمها:

بنمعيصبنعمروبنمنقذبنعمروبنال!حارثبنمنافعبدبنتهالة:فاطمةوأمفهر؟بنغالب

بنفصيصبنعمروبنسهمبنسعدبنسعيدبنتقلابة:هالةوأمفهر؛بنغالببنلؤقيبنعامر

ففر.بنغالببنيلؤيبنكغب

أعمامه:استشارةبعدخديجةمنيتزوج!ك%الرسول

دخلحتىالمطلبعبدنجنحمزةعفهمعهفخرج،لاعمامهذلكذكرجمح!اللهلرسولذلكقالتفلما

فتزوجها.،اليهفخطبهااسد،نجنخويلدعلى

خديجة:صداق

ولم!لمجد،الفهرسولتزؤجهاامراةاؤلوكانت،بكرةعشرين-لج!ماللهرسولواضدقها:هشامابنقال

عتها.اللهرضيماتتحئىغيرقاعليهايتزؤبخ

خديجة:منلمجبه!%|لنبيأولاد

لمج!،يكنىكانوبه،القاسم؛ابراهيمإلأ،كلهمولده!سنهالفهلرسولفولدت:اسحاقابنقال

.الئلامعليهم،وفاطمة،كلثوبموام،ورقية،وزينب،والطيب،والطاهر

،كلثومأئمثم،زينبثم،رقيةبناتهواكبرالطاهر،ثم،الاليبثم،القاسم:بنيهأكبر:هشامابنقال

فاطمة.ثم
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عي!أ:أولادهوفيات

الإسلامأدركنفكلهنبناتهوأما،الجاهليةفيفهلكواوالطاهروالاليبالقاسمفأما:إسحاقابنقال

عتي!.معهوهاجرن،فاسلمن

وأمه:ابراهيم

مأ:قال،لهيعةابنعن،وهببناللهعبدحدثنا،القبطيةماريةفأفهابراهيمواما:هثامابنقال

انصنا.كورةمنحقنمنالمقوقساليهافداهاالتي!شيدالنبيسريةماريةابراهيم

لمجي!%:النبيعنميسرةبحديثورقةتحدثخديجة

وكان-العرىعبدبنأسدنجننوفلبنلورقةذكرتقدخويخلدبتتخديجةوكانت:اسحاقابنقال

الزاهب،قولمنميسرةغلامهالهاذكرما-الناسعلممنوعلمالكتبتتئعقدنصرانياوكانعضها،انجن

هذهلنبيئمحمدأانخديجةياحقاهذاكانلئن:ورقةفقال،يظلانهالملكانكاناذمنهيرىكانوما

.قالكمااو،زمانههذايتتظر،نبيئالأمةلهذهكائنأنهعرفتوقد،الافة

لورقة:شعر

الوافر]:امنذلكفيورقةفقالمئى؟حتى:ويقول،الأمريستبطىءورقةفجعل

النشيجابعثطالمالهئملجوجاالذكرىفيوكنتلججت

خديجاياانتظاريطالفقدوضفبغدخديجةمنووصف

خروجامنهارىانحديثكرجائيعلىالمكتينببطن

يعوجاأنأكرهالرهبانمنقسققولمنخئزتنابما

حجيجالهيكونمنويخصمفينالسيسودمحمدابان

تموجاانالبريةبهيقيمنويىضياءالبلادفيويظهر

فلوجايسالمهمنويلقىخسارايحاربهمنفيلقى

ولوجاأولهمفكتتشهذتذاكمكانمااذاليتنيفيا

عجيجابمكتهاعجتولوقريمثقكرهتائذيفيولوجا

عروجالسفلواانالعرشذيالىجميعاكرهوابائذيارخي

البروجا؟سمكمنيختاربمنكفرغيرالسفالةأمروهل

ضجيجالهاالكافرونيضحأمورتكنوابقيبقوافان

حروجامتلفةالأقدارمنلسيلقىفتىفكلأهلكوإن

الحجروضعفيقريعثبىبينلمجييا%اللهرشولىوحكمالكعبةبنيانحديث

بنائها:قبلالكعبةحالة

وكانوا،الكغبةلبنيانقريمثقاجتمعتسنةوثلاثينخمسأجمتاللهرسولبلغفلما:اسحالتىابنقال
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نأوذلكوتسقيفها،رفعهافأرادوا،القامةفوقرضمأكانتوانماهدمها،ويهابونليسقفوهابذلكيهمون

دويكاالكنرعندهوجدائذيوكان،الكعبةجوففيبئرفييكونكانوانما،للكعبةكنزاسرقوانفرا

خزاعة.منعمروبنمليحلبنيمولئ

دويك.عندوضعوهسرقوهالذينأنقريقوتزعم،يدهقريقفقطعت:هثامابنقال

فأعدوهخشبها،فأخذوا،فتحطمتالرومتجارمنلرجلجدةالىبسفينةرمىقدالبحروكان

منتخرفيحيةوكانتيصلحها،مابعضانفسهمفيلهمفتهيانخار،قبطيرجلبمكةوكانلتسقيفها،

يهائون،مقاوكانت،الكعبةجدارعلىفتتثرق،يومكللهايهدىمافيهايطرحكانتالتيالكغبةبئر

يوبمذاتهيفبينايهابونها،وكانوافاها،وفتحتوكستاحزأئتإلأأحدمنهايدنولاكانأنهوذلك

إثا:قريشقفقالتبها،فذهبفاختطفها،طائرااليهاال!هبعثتصنعكانتكماالكغبةجدارعلىتتثرق

الحئة.اللهكفاناوقد،خشبوعندنا،رفيقعاملعندناارذنا،مارضيقداللهيكونانلنرجو

لهم:وهبأبيونصيحةبنائهاعلىقريشاجماع

-مخزومبنعمرانبنعبدبنعائذبنعمروبنوفبابوقاموبنائهاهدمهافيأمرهمأجمعوافلما

إئىرجعحتىيدهمنفوثبحجرا،الكغبةمنفتناول-مخزومبنعمرانابن:عائذ:هشامابنقال

بغولا،بغيئمهرفيهيدخللاطيبا،الأكسبكممنبنائهافيتدخلوالا،قريثيىمعشريا:فقال،موضعه

الئاس.مناحدمظلمةولاربا،

.مخزومبنعمربنعبدال!هبنالمغيرةبنالوليدالكلامهذاينحلونوالناس

بنصفوانبنعبدالفهعن،حدثأنه،المكينجيحأبيبنعبداللهحذثنيوقد:اسحاقابنقال

ابنارأىأنه،لؤيبنكغببنهصيصبنعمروبنجمحبنحذافةبنوهببنخلفبنامية

فقال،هبيرةبنلجعدةابنهذا:فقيل،عنهفسأل،بالبيتيطوفعمروبنوهبأبيبنهبيرةبنلجغدة

قريشاجمعتحين-الكغبةمنحجراأخذالذي-وهبأبايعني-هذاجد:ذلكعندصفوانبنعبدالله

منبنائهافيتدخلوالا،قريشمغشريا:ذلكعندفقال،موضعهالىرجعحتىيدهمنفوثب-لهدمها

.الناسمناحدمظلمةولاربا،بغولا،بغيئمهرفيهتدخلوالاطيبا،الأكسبكم

المخزومي:وهبأبو

أمنالعربمنشاعريقولولهشريفا،وكانع!،اللهرسولابيخال:وهبوأبو:إسحاقابنقال

:]الطويل

خائبغيررخلهانداهمنغدتمطئتيأنختوفببابيولو

الذوائبفياتسابهاحضلتاذاغالببنلؤيفرعيئمقبأنجيض

الأطايبفروعجداهتوشطللندىيزتاحالضيملأخذابيئ

السبائبمثليغلوهنالخنزمنجفانهيملاالقدررمادعظيم
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قسما:قومكلفيأخذبينهافيما|لكعبةبناءتقسمقريش

والركنالأسودالركنبينماوكان،وزهرةمنافعبدلبنيالبابشقفكان:الكعبةتجزأتقريخشاانثم

بنعمروابنيوسهمجمحلبنيالكعبةظفروكان،اليهمانضمواقريشمنوقباثلمخزويملبنياليماني

قصيبنعبدالعرىبناسدولبنيقصيبنعبدالدارلبنيالحجرشقوكان،لؤيبنكعببنهصيص

الحطيم.وهو؛لؤيبنكعببنعدقيولبني

الكعبة:بهدميبدأالمغيرةبنالوليد

،المعولفأخذهدمها،فيابدوكمأنا:المغيرةبنالوليدفقال،منهوفرقواهذمهاهابواالناسانثم

ثمالخير،إلأنريدلاانااللهئم-،نرخلم:ويقال:هشامابنقال-ترغلماللهئم:يقولوهوعليهاقامثئم

كماورددناهاشيئامتهانهدملمأصيبفانننظر:وقالوا،الليلةتلكالئاسفترئص،الركنينناحيةمنهدم

فهدم،عملهعلىغادياليلتهمنالوليدفاصبحفهدمنا،صتعنااللهرضيفقد،شيةيصبهلموان،كانت

خضبرحجارةالىأفضوا،!إبراهيمأساسالأساسالىبهمالهدمانتهىاذاحتى،معهالناسوهدم

بعضا.بعضهااخدكالاسنمة

وسببه:الأساسهدمعنقريشامتناع

عتلةأدخليهدمها،كانممن،قريشمنرجلاأنالحديثيرويمنبعضفحدثني:اسحاقابنقال

.الأساسذلكعنفانتهواباسرها،مكةتنقضتالحجرتحزكفلماأحدهما،بهاليقلعمنهاحجرينبين

الركن:فيوجد|لذيالكتاب

لهمقرأهحتى،هومايدروافلم،بال!زيانيةكتاباالركنفيوجدواقريشاأنوحدثت:اسحاقابنقال

الشمسوصؤرت،والارضالسفواتخلقتيومخلقتها؟بكةذوالله"انا:هوفاذايهود،منرجل

والفبن".الماءفيلاهلهامباركأخشباها،يزولحتىتزوللاحنفاء،املاكبسبعةوحفقتهاوالقمر،

جبلاها.:اخشباها:هشامابنقال

:المقامفيوجدالذيالكتاب

ثلاثةمنرزقهايأتيها،الحراماللهبيت"مكة:فيهكتاباالمقامفيوجدواأنهموحدثت:اسحاقابنقال

أفلهاإ.منأؤليحفهالا،سبل

العظة:عليهالمكتوبالكعبةحجر

بأربعينعسيرالئبيمبعثقبلالكعبةفيحجراوجدواأئهم:سليمابيبنليثوزعم:اسحاقابنقال

ندامة،يحصدشزايزرغومن،غبطةيحصدخيرأيزرغمن9:فيهمكتوبا-حقاذكرماكانان-سنة

إ.العنبالشوكمنيجتنىلاكما،اجل!إإالحسناتوتخزؤنالسيثاتتغملون

الأسود:الحجروضعفيقريشاختلاف

ثمحد؟،علىتجمعقبيلةكللبنائها،الحجارةجمعتقريشمنالقبائلإنثم:اسحاقابنقال



الحجروضعقريشفيبينيك!اللهرسولوحكمالكعبةبنيانحديث

39

"هشاملابن)،السيرة

،الأخرىدونموضعهالىترفعهأنتريدقبيلةكل،فيهفاختصموا،الركنموضعالبنيانبلغحتىبنوها،

.للقتالوأعدواوتحالفوا،تحاورواحتى

:الدملعقة

،الموتعلىلؤقيبنكعببنعدفيوبنوهمتعاقدواثمدما،مملوءةجفنةعبدالداربنوفقربت

وأليالأربعذلكعلىقريشفمكثت،الدملعقةفسموا،الجفنةتلكفيالدمذلكفيأيديهموأدخلوا

وتناصفوا.،وتشاوروا،المسجدفياجتمعواانهمثئم،خمسا

:الخلاففيحسمبينهميحكممج!إالنبي

قريشأستعامئدوكان،مخزويمبنعمربنعبدالفهبنالمغيرةبنأمئةاباانالروايةأفلبعضفزعم

يقضيالمسجدهذابابمنيدخلمنأؤل-فيهتختلفونفيما-بينكماجعلوا،قريشمعشريا:قالكلها،

هذارضينا،،الأمينهذا:قالوارأوهفلما؛ع!ماللهرسولعليهمداخلاؤلفكانففعلوا،،فيهبينكم

فيهفوضعه،الركنفأخذ،بهفأتيثوبا"الي"هلم:ع!مفقالالخبر،أخبروهإليهمانتهىفلمامحمد؟

موضعةبهبلغوااذاحتىففعلوا،جميعا"ازفعوهثمالثوبمنبناحيهقبيلهكل"لتأخذ:قالثم،بيده

تسضيقريشقوكانت.92]2/928،الطبريتاريخفيالقصةأراجع.عليهبنىثئم،بيدههووضعه

الأمين.-الوحيعليهينزلأنقبل-ع!هاللهرسول

الكعبة:بناءفيالمطلبعبدبنالزبيرشعر

قالأرادوا،ماعلىوبنوهاالبنيانمنفرغوافلما

الوافر]:[منلهاالكغبةبنيانتهابقريشقكانت

العقابتصؤبتلماعجبت

كشيشقلهايكونكانتوقد

شذتالئأسيسالىقمنااذا

جاءتالرجزخشيناأنفلما

خلتثماليهافضمتها

بناءإلىخاشدينفقمنا

منهالتأسيسنرفعغداة

لؤفيبنيالمليكبهأعز

عديبنوهناكحشدتوقذ

عزابذاكالمليكفبرانا

.ثيابمساويناعلىوليس:ويروى:هشامابنقال

وكسوتها:الكعبةارتفاع

عشرمج!ثمانياللهرسولعهدعلىالكعبةوكانت

يوسف.بنالحجاجالديباجكساهامنوأول

انتيالحئةأمرمنكانفيماالمطلبعبدبنلربير

اضطرالثلهاوهيالثغبانإلى

وثابلهايكونوأخيانأ

تهابوقدالبناءتهيبنا

آنصبالتلهاتتلئمثعقاب

حجابلهليسانبنيانلنا

والترالثالقواعدمتهلنا

ثيابمسؤيناعلىوليس

ذهالثمنهملأضلهفليمس

كلالثتقدمهاقدومرة

الثوالثيلتمساللهوعتد

الئرود،كسيتثم،القباطيتكسيوكانتذراعا،
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الخمسحديدئي

دينا:تزعمهاأشياءتبتدعقريش

رأوهرأيا،الحمسرأيابتدعت-بغدهامالفيلأقبلأذريلا-قريشكانتوقد:اسحاقابنقال

منلأحدفليس؛وساكنهامكةوقطان،البيتوولاة،الحرمةوأهل،ابراهيمبنونحن:فقالوا،وأداروه

كماالحلمنشيئاتعظموافلالنا،تعرفمامثلالعربلهتعرفولامنزلتنا،مثلولاحقنا،مثلالعرب

مامكثلالحلمنعطمواقد:وقالوا،بحرمتكمالعربالسخفتذلكفعلتمانفانكم؛الحرمتعظمون

المشاعرمنأنهاويقرونيعرفونوهممتها،والإفاضة،عرفةعلىالوتوففتركوا.الحرممنعظموا

نحن:قالواأنهمالأ،منهايفيضواوأن،عليهايقفواانالعربلسائرويرون،-لمجفابراهيمودينوالحح

والحمس:الحمسنحننعطمها،كماغيرهانعطمولاالحرمةمننخرجانلناينبغيفليسالحرمافل

اياهم،بولادتهم،لهمائذيمثلوالحرمالحلساكنمنالعربمنولدوالمنجعلواثم،الحرمأهل

ذلك.فيمعهمدخلواقدوخزاعةكنانةوكانت،عليهميحرمماعليهمويحرم،لهميحلمالهميحل

هوازنبنبكربنمعاويةبنصعصعةبنعامربنيان:النحويعبيدةأبووحذثني:هشامابنقال

]:الطويل[منيكربمغدبنلعمرووأنشدني،ذلكفيمعهمدخلوا

الأحامسابعديناصيتمابتثليثجيادناشياراكانتلواعئاس

.الحسان:والسيار،بلادهممنموضع:تثليث:هشامابنقال

بنيعلىأغاروكان،ال!لميمرداسبنعباس:وعئاس،صعصعةبنعامربني:بالأحامسيعني

لعمرو.قصيدةفيالبيتوهذا،بتثليثزبيد

جبلة:يوم

الرجز]:[منجبلةيومفيالذارفيزرارةبنللقيطوانشدني

الحمسالقومفيالجلةالمغشرعبسبنوإنهااليكأنجذم

بنحثظلةبنيبينكانيومصا،:ويوم،صعصعةبنعامربنيفيحلفاءجبلةيومكانواعبسبنيلأن

بنيعلىصعصعةبنعامرلبنيفيهالطفرفكان،صعصعةبنعامربنيوبينتميمبنمناةزيدبنمالك

بنعمرووانهزم،عدسبنزرارةبنحاجبواسر،عدسبنزرارةبنلقيطيومئذوقتل،حنظله

[منللفرزدلتىجريريقولففيه،حتظلةبنمالكبندارمبناللهعبدبنزيدبنعدسبنعمرو

:]الطويل

لدارميادعواإذعمبروبنوعمرووحاجبالقيطاتشهدلمكأنك

له.قصيد؟فيالبيتوهذا

نجب:ذييوم

الكندقي،معاويةبنحسانيومئذوقتلعامبر،بنيعلىلحتظلةالطفرفكان،نجبذييومالتقواثئم
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بنعامرأبوكلاببنجعفربنمالكبنالطفيلوانهزم،انكلابيالضعقبنيزيدوأسر،كبشةأبووهو

]:الطويل[منالفرزدقيقولففيه؛الالفيل

الهزائمركوضرنجلأقززليعلىمالكنجنطفيلنجىاذومنهن

الجواثمالفراخأئمعلىنزيدخويخلدابنهامةضربناونحن

له.قصيدةفيالبيتانوهذان

]:الطويل[منجريرفقال

مصقعاالخيلضخةفيامرأولاقىتاجهكبشةلابنخضبناونحن

له.قصيدةفيالبيتوهذا

يومحديثفيذكرتمااستقصائهمنمنعنيوانماذكرنا،مماأطولنجبذيويومجبلةيوموحديث

الفجار.

الحمس:ابتدعهماذكرالىعود

يأتقطواأنللحمسينبغيلا:قالواحتى،لهمتكنلمأموراذلكفيابتدعواثم:إسحاقابنقال

بيوتفيإلأاشتظفواانيستظلواولاشعر،منبيتأيدخلواولا،حرموهمالسمنيسلؤواولا،الأقط

معهمبهجاؤواطعاممنيأكلواأنالحللأهلينبغيلا:فقالوا،ذلكفيرفعواثئمحرما،كانواما،الأدم

ثيابفيإلأطوافهمأولقدموااذابالبيتيطوفواولاعمارا،أوحجاجاجاؤوااذاالحرمالىالحلمن

.عراةبالبيتطافواشيئامنهايجدوالمفان؛الحمس

الحصمس:عنداللقى

الحلمنبهاجاءالتيثيابهفيفطاف،الحمسثيابيجدولمامرأهأورجلمنمتكرممنهمتكرمفان

تلكتسفيالعربوكانتأبدا،غيرهأحدولاهويمسهاولمبها،ينتفعلمثم،طوافهمنفرغإذاألقاها

بالبيتوطافوامنها،وأفاضوا،عرفاتعلىووقفوا،بهفدانت،العربذلكعلىفحملوا،اللقىالثياب

تطوفثمعليهامفزجادزعاالأكلهاثيابهااحداهنفتضعالنساءوأما،عراةفيطوفونالرجالأما،عراة

الرجز]:[منبالبيتتطوفكذلكوهيالعربمنامرأةفقالت،فيه

أحقهفلامتهبداوماكلهاوبغضهيبدواليوم

منقائلفقال،غيرهولاهوبهاينتفعفلمألقاهاالحلمنفيهاجاءالتيثيابهفىمنهمطافومن

]:الطويل[منيحبهوهويقربهفلاثيابهمنتركهشيئايذكرالعرب

حريمالطائفينايديبينلقىكائهاعليهاكزيحزنأكفى

تصمق.لا:يقول

الحمس:ابتدعهمايبطلالإسلام

حخه:سننلهوشرع،دينهلهاحكمحينعليهفأنزل--شن!-محمداتعالىالهبعثحئىكذلكفكانوا
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يعنيا]99:!لاالبقرةزحيصغفورأدئهإتألب!وأشنفؤوااقاسأفاضحيثمنأفيضحوأ)ثز

عليهاللهوأنزلمنها؛والإفاضةعليهاوالوقوفعرفاتالىالححسنةفيفرفعهم،العرب:والناسقريشا؛

منبهجاؤواماوحرمواعراةطافواحينالبيتعندولبوسهمطعامهمهنالئاسعلىحرمواكانوافيما

قل!انع!رفبنيحعي!إن!ت!رفوأو!واشبوأو!دواممبمفيعدزينبئضذوأادم)يخبنى:الطعامهنالحل

كذلكانقئمةيؤمضالصةألدياأتجؤةفىءاموألفذبنسقلألرر!منوالظتبتءلعبادهأخرجافتىاللهزينةحرممن

ابتدعتقريشقكانتوما،الحمسأفرتعالىاللهفوضع32]31،:!!الأعرافيئمون2لقوالالئئنفضل

-ش!ر.رسولهبهاللهبعثحين،بالإسلامالناسعنمنه

:القراننزولقبلالحمسابتدعهمالمجيبطلاللهرسول

ابيبنعثمانعن،حزمبنعمروبنمحمدبنبكرأبيبنعبداللهحدثني:اسحاقابنقال

رايتلقذ:قال،مطعمبنجبيرابيهعنجبير،بننافععمهعن،مطعمبنجبيربنسليمان

حتىقومهبينهنالناسمعبعرفالبلهبعييرغلىلواقفوانهالوخيعليهيتزلانقبل-لمجحاللهرسول

كثيرا.تسليماوسلمآلهوعلىعليهاللهصلىلهاللهمنتوفيقامتها،معهميدفع

النصارىمنوا!زهباناليفودمنوالأحبار،العربمنالغهاناخبار

بافرتحدثواقد،العربمنوالكهانالئصارىمنوالرفبانيهوبمنالأخباروكانت:اسحاقابنقال

وجدوافعماالنصارىهنوالرفبانيهودمنالأحباراما؛زمانهمنتقاربلما،منعثهقنل-لمجحاللهرسول

بهفأتتهمالعربهنالكفانوأما،فيهاليهمأنبيائهمعهدمنكانوما،زمانهوصفةصفتههنكتبهمفي

وكان،الثجوممنبالقذفذلكعنتحجبلاهيكانتاذ،السمعهنتسترقفيماالجنهنالثاطين

تعالى،اللهبعثهحئىبالأ،فيهلذلكالعربتلقيلا،أمورهبغضذكرمنهمايقعيزاللاوالكاهنةالكاهن

فعرفوها.؛يذكزونكانواالتيالأمورتلكووقعت

السمع:مسترقيترجمالسهب

المقاعدوبينبيهاوحيل،السمععنالثاطينحجبتمبعثهوحضرعفيواللهرسولأمرتقاربفلما

فياللهافرهنحدثلأمرذلكأنالجنفعرفت،بالنجومفرموافيها،السمعلاشتراقتقعدكانتالتي

عنحجبوااذالجنخبرعليهيقصقوهو-بعثهحينيكند2-محمدلنبيهوتعالىتباركاللهيقولالعباد؛

فقالوأألجنتننفرأشتمعأئهاكأوص)قلرأوا:مارأواحينذلكمنأنكرواوماعرفوامافعرفوا،السمع

و!ص!حبةاثخذمانرئناجذتعكوأئ!!أ!ابرئالئشركولنيابئامئاألزسثدإلىيهدى!جمب!قزاناسغنااثا

ن؟وأند!كذبااللهعلىوالجناقيلشئفوللنأنظنئاوأئا!شطالاألتهعلىسفيهنايقول؟نوأئ!!ولد"ا

فمنلل!شعمقعدمتهانقعهبهأ)وأنا:قولهالى!!رهقافزادوهمأتجنئنبر؟للبوذونالألن!ثنربلم

اء-:!!الجنرشدصارئهتمبهمأرادأ!ا!زضفىبمنأرلدأشرندرى-!وأثا!زصحهاشهابملممجذا!ني!تتمع

خبرمنبشيءالوخييشكللئلأذلكقبلالسمعمنمنعتانماائهاعرفتالقرآنالجنسمعتفلما.ا]

وصذقوا،فامنوا،الشبهةوقطع،|لخخةلوقوع؛فيهاللهمنجاءهمماالأزضافلعلىفيلتبسالسماء؛



.7.ص..!هـ
النممابىئمن،والزهبانابيهيىدمنوالأ!حبابى،ابعيربمنالكهاناخباز3

لأ؟ء

يهدممآبينئديهتمامصذقامولنبعرمنماأفزل!ئئاسمغناإتالمحمؤمنماقالوا!قذسرينقؤمهزافي)ولؤأثئنم

-الإثئ!منرجالور؟ن)وأت!الجنكا:-خمولىوكان.الايخة!،،ت92الاضان!.ورأ!!ئتنتقيمطرلمجزرإكالحقالأ

سافزاذالأ،ؤعيرفنمقزيشمقالخرت"،فنالربخلكان6،ءانهلابافجىأ!!رخقاكرادوعتمأتجنئنبر!الى+ليوذون

فيه.ضاشنرمنالليلة-الجقمن*الواديهدابعزيزاعؤذافي:ظلفئهضليجتالأركقفنؤإد3بطنفئزل!

الرهق:تفسير

الرجز]:أمنالعجاجبنرؤبةقال؛والسفهالالقيان:الرهق:هثامابنقال

المرفقاالهئامةت!نمتبياذ

قال؟تاخذهلاأو3فتأخذهمنهتذنوحئىالسيءطلبك:ايضاوالرهق؛لهارجوزةفيالبيتوهذا

الرجز]:أمنوخشحميريصفالعخاجبنرؤبة

الرهقخوفمنوافشغرزنبضبضن

الذيالعسرأوالإثمرهقت:للرجلالرجللقولمصدر:ايضاوالرهق؛لهأرجوزةفيالبيتوهذا

تعالىاللهكتابوفيشديدا،حملاحملتنيائذيالعسراوالإثمحملت:ايشديدا،رهقاازهقتني

،.لم3:الكهف!1عت!يمأمرىمنترخقتئ)و!:وقوله08]:الكهف!أو!قراطغيظيزهقهماأن)فخشيا

الشهب:فيرأيالثقيفيذكرأميةبنعمرو

فزعالعربأولإن،حدثأنه،الأحنسبنالمغيرةبنعتبةبنيعقوبوحدثني:اسحاقابنقال

أميةبنعمرو:لهيقالمنهمرجلالىجاؤواوائفم،ثقيفمنالحيئهذا-بهارميخين-بالنجوتمللرفي

السماءفيحدثماتزالمعمرو،يا:لهفقالوارايا،وانكرهاالعربأذهىوكان:قال؛علاجبنيأحد

والبحرالبرفيبهايفتدىالتي؛النجوممعالمكانتفانفانظروا؛،بلى:قال؟النجومبهذهالقذفمن

طيئواللهفهوبهايرمىالتيهي؛معايشهمفيالناسيضلحلماوالشتاءالضيفمنالأتواءبهاوتغرف

بهاللهأرادلأمبرفهذاحالها؛علىثابتةوهيغيرها،نجوماكانتوانفيها،ائذيالخلقهذاوهلاكالذتيا

هو؟فما،الخلقهذا

الشهب:عنأصحابهيحدثس!%النبي

أبيبنعليبنالحسينبنعليعن،الرهريشهاببنمنعلمبنمحمدوذكر:اسحاقابنقال

هذافيتقولونكتثمما8:لهمقالبيئاللهرسولانالأنصار،مننفرعن،عئاميىنجنعنداللهعن،طالب

ولد،ملكمئك،ملكمات:بهايرمىرايناهاحيننقولكنا،اللهنبيئيا:قالوابه؟"يرمىائذيالنجم

فيقضىاذاكانولعالىتباركالئهولكن،كذلكفلك"لتس:!اللهرسولفقالموئود،ماتمولود،3

يزالفلا،ذلكتحتمنلتشبيحهمفـيح،قحتهممنذسيحفـئحوا،العرثىحملةشمعهأفراخنقه

سيح:لأفيقرلونسئحتم؟مم:لبنفسبعصفميقولثئافئسئحوا،الذتياالسماءاتىيتتهيحئىيهبطالتسبيح

يتتهواحئى،ذلكمثلفيقولونسئحرا،ممفوقكممنتشألونالا:فيكولون،لتسبيحهمفسئح!نافوقنامن
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،كانالذيللأمروكذا،كذاخنقهفياللهقضى:فيقولونسئحتم؟مم:لهمفيقال،العرضحملةالى

بالسمعالـياطينفتنشرقه،بهفيتحدثواالذتيا،السماءالىينعصحئىسماء،الىسماءمقالخبربهفيهبط

بهفيتحذث،ويصيبونفيخطئون،بهفيحذثوهمالأزضأهلمنالكفانبهيةتواثم،واختلافيتوهبمعلى

بها،يفذفونانتىالتجومبهذهالـياطينحجبوجلعزالئهانثمبغضا،ويخطئونبغضافيصيبونالكفان

235].1/الأنفالروضانظرأ."كهانةفلا،اليومالكهانةفاتقطعت

بنعليئعن،لبيبةأبيبنعبدالرحمنبنمحمدعنجعفر،أبيبنعمرووحدثني:اسحاقابنقال

عنه.شهالبابنحديثبمثل،عنهماللهرضيعليئبنالحسين

سهم:بنيكاهنةالغيطلة

فيكاهنةكانت،الغيطلة:لهايقالسفبمبنيمنافراةان:العلمأهلبغضوحدثني:اسحاقابنقال

ونحر؟عفبريومأذر،ماأذر:قالثمتحتها،فأتقض،اللياليمنليلةفيصاحبهاجاءهافلما،الجاهلئة

ماشعوب:قالثمتحتها،فأنقض،أخرىليلةجاءهاثميريد؟ما-:ذلكبلغهاحين-قريشفقالت

فانظروا،كالنهولأمرهذاانيريد؟ماذاقالوا:قرلأذلكبلغفلما؛لجنوبكغبفيهتضرع،شعوفي

صاحبته.الىبهجاءكانائذيانهفعرفوا؛بالسعبواحدبدبىوقعةكانتحئىعرفوهفماهو؟ما

الغياطلأموهي،مزةبنمدلحاخوةكنانةبنمناةعبدبنمرةبنيمن:الغيطلة:هشامابنقال

]:الطويل[منقولهفيطالبابوذكرائذين

والغياطلبناقيضاخل!بنيتبدلواقوبمأخلامسفهتلقذ

ساذكرهالهقصيدةفيالبيتوهذا؛هصيصبنعمروبنسفمبنيمنوهم،الغياطللولدها:فقيل

تعالى.اللهشاءانموضعها؛في

مجي!%:النبيبنبوةقومهيخبرجنبكاهن

فيكاهنلهمكان،اليمنهنبطناجتبا،ان،الجرشيئنافعبنعليوحدثني:اسحاقابنقال

الرجل،هذاأنرفيلناانظر:جتبلهقالتالعربفيوانتشر!اللهرسولأمرذكرفلما،الجاهلية

له،قومبىعلىمتكئاقائمالهم-فوقفالسمسطلعتحين-عليهمفنزل،جبلهاذفلفيلهواجتمعوا

وطقر،واضطفاهمحمدااكرماللهانه،الئاسائها:قالثئميتزو،جعلثمطويلا،السماءالىرأشهفرفع

كا.جاءحيثمنراجعاجبلهفياشتدثم؛قليلالناسايهافيكمومكثه،وحشاهقلبه

:قارببنوسوادالخطاببنعمر

نأ:حدثاته،عفانبنعثمانمولىكعببنعبداللهعن،اتهملامنوحدثني:اسحاقابنقال

داخلاالعربمنرجلأقبلاذ!؟اللهرسولمسجدفيالئاصفيجالسقهوبيناالخطابنجنععر

ؤأبعد،-فارقههاشركهلعلىالرجلهذاان:قال!عمراليهنطرفلما؛الخطاببنععريريدالمسجد

يانعغ:قالأضلمت؟هل:!تهعمرلهفقال؟جلسثم؛الرجلعليهفسلم؟الجاهلئةفيكاهناكانلقد

لقذ!إ!المؤمنينأميريااللهسبحان:الرجلفقالالجاهلئة؟فيكاهناكتتففل:لهفالالمومنين،أصر
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قدغفرا؛اللهم:عمرفقال،وليتماوليتمتذرعيتكمنلأحدقلتهارالمابأمرواستفبلمنيفيخلت

:قال؛وبالإشلامبرسولهاللهاكرمناحتى؛الأوثانونعتنقالأصنامنغبد؛هذامنشزعلىالجاهليةفيكنا

جاءني:قال؛صاحبكبهجاءلمافاخبرني:قال؛الجاهلئةفيكاهناكتتلقد،المومنيناميرياواللهنعم

بالقلاصولحوقهادينها،منواياسهاوانجلاسها،الجنالىترالم:فقال؛شيعهاوبشفرالإشلامقنل

واخلاصها.

بشعر.وليس،سجعالكلامهذا:هثامابنقال

أوثانمنوثننلعتدانيوالله:الناسيحدثذلكعندالخطاببنعمرفقال:كعببنعبداللهقال

ذإ،منهلناليقسمقسمهننتطرفنحنعخلا،العربمنرجللهذبحقد،قريشمننفبرفيالجاهلية

:يقول،شيعهأوبشفيرالإشلامقبيلوذلك،منهأتفذقطصوتاسمعتماصوتاالعخلجوفمنسمغت

الله.الأالهلا:يقول،يصيحرجل،نجيحانر،ذريحيا

الله.الأالهلا:يقول،فصيحبلسان،يصيحرجل:ويقال:هثامابنقال

]:السريعأمنبالشعرالعلماهلبعضوانثدني

بأخلاسهاالعيسوشدهادابلاسهاللجنعجبت

كأتجاسهاالجنمؤمنوماالهدىتنغيمكةالىتفوي

.العربمنالكهانعنبلغنامافهذا:اسحاقابنقال

ءحم!ماللهبرشوليفودانذاز

ىلمج!إ:النبيبمبعثالعربتنذراليهود

الىدعانامماإنقالوا:،قومهمنرجاليعن،قتادةبنعمربنعاصموحدثني:اسحاقابنقال

اوثان،أصحاب،شرلأفلكئايهود،رجالمننسمعكنالما،وهداهتعالىاللهرخمةمع،الإشلام

مابعضمنهمنلنافاذاشروز،وبينهمبينناتزاللاوكانتلنا،ليسعلمعندهم،كتاباهلوكانوا

ذلكنسمعماكثيرافكنا،وارمعادقتلمعهنقتلكمالانئبعثنبيزمانتقاربانه:لنأقالوايكرهون

فبادرناهمبهيتوغدونناكانواماوعرفنا،تعالىاللهإلىدعاناحيناجبناه!رسولهاللهبعثفلما،منهم

مصذقاللهعندمنكتبجاءمتم)ولضا:البقرةمنالاياتهؤلاءنزلوفيهمففينا،بهوكفروابهفامنا،اليه

علىاللهفلعنةبةء!ونأعرفوأناجاءعمفلناكفوراالذينكلب!ننتعوتقبلمنوكانوامعهتمنما

98].:البقرةأ!!البهفرفي

)رنجا:تعالىاللهكتابوفي،يتحاكمون:ايضاوششفتحون،يستنصرون:يستفتحون:هشامابنقال

98].:الأعرافأآلقيئ!ضيروأنتيالحققوفاوفيبينناأفتح

بنيأخيلبيدبنمحمودعن،عوفبنعبدالرحمنبنابراهيمبنصالحوحدثني:اسحاقابنقال

فييهودمنجارلناكان:قال-بدرأصحابمنسلمةوكان-وقشبنسلامةبنسلمةعن،عبدالأشهل

يومئذوانا:سلمةقال،عبدالأشهلبنيعلىوقفحتىبيتهمنيوماعلينافخرج:قال،عبدالأشهلبني
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وال!رإ،د!ليإلج!مإبوالبفمف،-بهفنمكر+الهـقيامة)هليىلفناصعف!اءمضطحع-لي-بردةعلي7،سئأ!فيهمنا.نجدث

ءفقالوا،المو/قي-يطدكائقبمعثاأنم-قرممؤنكال!،أوثانلث!رفيءأ!جاب!أهللقبربمبئلمك23ل!نقاقال-!-ولئارز،-والجنة

رف!طجبزون*فىنارحغبنداهـ3!يخيها3ابئ!موتبميعديبغثويئالئاس،إقكائنأهذاقرىاو!فلإنلأياويحلب:له

ثمءيج!رنهالهـ!ر،فيتوبىء"أ!ظمالئارتلبمقبجطهلهاقإورسدب!،يحيفبواكالذينجعمقهاد:بأعفإليم؟

لاتالى:ذللئي؟ايةفما!!إفلانياويحك:لهفقالواغدا،الئارتلكمنينجوبأن؛عليهفيطينونهاياهيدخلونه

منوأنهاإليفطرأقالي*توا*لى؟ومتى:فقإيبرا،واليمنمكةالىبيدهوأشارالبلاد،هذهنحومنمبعوثنبي

جئىالبهيابى!وفيالليلىذهب؟مايخبرالله:سهـلمة3قال!،بدلاربههعمرهلغلإآاهذايسبتتفدانفقالي!:)بستأاخدثهم

!حب:لهفقلشا:7تمالما،ليجسدابغعأبهوكفر،بهفامخا-اطهيرنا،بينحيبرهبروي'ييجمعولهإمحمدااللهبعث

.!!س-7!7-لأ؟لا!!-؟.7.بهليسىولبهن،للى:قالي3قلصيمافيهتلتيمالمبناالذيابميست!فلافييا

ع!:النبيبمبعثاليهودينذرالهيبانابن

كدريقل:لي7كال.قك-فر!ه،بتيمنشيخعن؟"قتادةبنعمربنعاصموحدثني:اسحاقابنقال

كانواتريظة!بئتياخوة-بن؟بهني("هدلففر-صبيدبمبنواسد،سعيةبنواسيد،سعيةبنثعلبةاسلامكانعثم

!فلىمقي!هودأمبنرجلاط!:يغالمالا،*قلت::قال--/ال!!لامغيساد)تهمثم/كانجواجاهليتهمفيمعهم

ل/!ووخقط!عالاسبىأيخغ!وإدلهلا-،ظهرنا،عبىعحل،بسنينا/لإسلامقبيلعلينا.فدبمالهيبلن،اجمق:-لهالثام،--يقلل

لنا،!استه!مقالهيمإقاطنءيااج!رج*لهال!ولاكلياعناقج!اذافكناعندنافاقام،منهاقضلالخمسيصليلا

مديناوتمبر،منصاعأ:فيقولكم؟:لهفنقول،صدقةمخرجكميديبينتقدمواحئى،واللهلا:فيقول

تمزحتىمجلسهيبرحمافواللهلنا،اللهفيستسقيحرتناظاهرالىبنايخرجثئمفنخرجها،:قالشعير،من

ائهعرففلماعتدنا،الوفاةحضرتهثئم:قال،ثلاثولامرتينولامر؟غيرذلكفعلقد،ونسقىالسحابة

:فإد؟اب!ض+،ايبؤييىخوالمجوعسوالخ!ر!،ا!دابخبئيير!ق.جمنأحنرجمحبيتبروفيم!يهؤير،-مجيثريا:قابطميث

.،م!امح!ر*ه"كا-/وهنوه،،ليلدة،بئملنه)ظبلئد/نبيخركجاتو!ئف!-البلدةهذ؟يدجمشر"انمإ-نج!نيقإليء:اجملمفىانك:ءقلنا

؟!!الديإء،بب!قلق+يبعثيء!ني،،!ئدلمحا-ىمجمثييرلجهاكسم!نفلا؟ؤجمايه!ا!فيهموكد،فإتبعه/يمجثايقإرجوفيهنت

لم!لأبس!و"37/برخ+-"ص!م6،ط*2-ص7لا،ءلا"لا+ى-+!دلجنه!ليالمنعيهم!لا،،نجالف!3عمونوإلحسياءرا!لذرإريودييصي

لج!بمن!33!غريظض!لا!-:-س2إخطداث!فئك!قؤا.جمن!هابالاللفئيهء!هزلا،-فأل،قبريظة3لإوسحاصر؟بنيو!'لمطهر+سيرلهبجمثطص-،قلط

لهوممبصمفتهلمكل*،3"برال!مملنهعتي!لى،!مليلوكاليس.،به7قالوا!:.ابغصلجلهئيانه،!فيهاليكمعهدكانالذيللنبيئإنهوالله

وأفليهم.وأموالهمدماءهموأحرزوا،وأسلموافنزلوا

؟-؟3(2!خاء.يهود.احبارعنبلغنامافهذا:اسحاقابنقال

..!ا.!ئهتمملمأن%فسلإم/حديث*لأ

ليو،لا!أ7!طلأ3ش!-ىءا!كا،د-،-3ء:ء!فيلا/.صءهـلإ---ء"+-لأ!بر،.،-لمء؟--كا!-1/+ءسكالم33-؟!،77عأابفاربمي-!ن!لمإبئمئبثمأ

كنى،33؟جم!لأدل!تجمن!ابررمخ!يهنيدكغالإيدهارىدظ"-كا!ال!ببونكليز!جمإصموبهيئثنيلم!مكل!قاكأ.سلالأاإفيقالي

خقزفق!جقإب!!ا!!مندا!أجمهان!!جمنفابكمعا!جمنيط-ررحمسل!فيبما*وقال،مىالفأ!زلعيئإييملعالط.ءجلروصش:قالبما؟عياييي
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بيتهفيحبسنيحتىايايحبهبهيزللم،إليهاللهخلقأحبوكنت،قريتهدفقانأبيوكان؛جيئ:لها

ساعة،تخبويتركهالايوقذها،الذيالنارقطنكنتحتىالمجوسيةفيواجتهدت،الجاريةتحبسكما

فيشغلتقدإني،بنييا:ليفقاليوما،لهبتيانفيفشغل:قال،عظيمةضيعةلابيوكانت:قال

تحتيسولا:ليقالثميريد،ماببعضفيهاوامرنيفاطلعها،اليهافاذهب،ضيعتيعناليومهذابتياني

فخرجت:قال،أمريمنشيءكلعنوشغلتني،ضيعتيمناليأهئمكنتعنياحتبستانيفانك؛عني

ئصقون،وهمفيهاأصواتهمفسمعت،النصارىكنائسمنبكنيسةفمررتاليها،بعثنيالتيضيعتهاريد

ماأنظرعليهمدخلتأضواتهمسمعتفلما،بيتهفيايايأبيلحبس؟الناسامرماادريلاوكتت

نحنالذيالدينمنخيزواللههذا:وقلت،أفرهمفيوريخبت،صلاتهمأعجبتنيرايتهمفلما،يصنعون

هذاأصلأين:لهمقلتثئمآتها،فلمابيضيعةوتركت،السمسغربتحتىبرحتهممافوالله،عليه

يأ:قالجئتهفلما،كلهعملهعنوشغلته،طلبيفيبعثوقذابيالىفرجعت،بالسامقالوا:؟الذين

كنيسةفيئصلونبأناسيىمررت،أبتيا:لهقلت:قال؟عهدتمااليكعهدتأكنأولمكتت؟اين،بني

فيليس،بنيأي:قال،الشمسغربتحتىعندهمزلتمافوالله،دينهممنرأيتمافأعجبني،لهم

فخافني،:قالديننا؛منلخيرانهواللهكلأ،:لهقلت:قال،منهخيرآبالكوديندينكخير،الذينذلك

بيته0فيحبسنيثئمقيدا،رجليفيفجعل

:الشامالىيهربسلمان

عليهمفقدم:قال،بهمفاخيرونيالشأممنركبعليكمقدماذا:لهمفقلتالئصارىإلىوبعثت:قال

بلابهماالىالزجعةوأرادواحوائجهمقضوااذا:لهمفقلت،بهمفاخبرويي،النصارىمنتجارالشأممنركب

معهمخرجتثم،رجليمنالحديدفالقيت،بهماخبرونيبلادهمالىالزجعةأرادوافلما:قال،بهمفاذنوني

الكنيسة.فيالاسقف:قالواعلما؟الدينهذااهلأفضلمن:قلتقدفتهافلما،الثأمقدمتحتى

السيء:النصارىأسقفمعسلمان

كنيستك،فيواخدمك،معكاكونأنفاحبيت،الدينهذافيرغبتقداني:لهفقلت،فجئته:قال

ويرغبهمبالضدقةيأمرهمسوء؛رجلوكان:قال؛معهفدخلت،ادخل:قال،معكوأصلي،منكفاتعلم

،وورقذهبمنقلاليسبعجمعحتى،المساكينيعطهولملنفسهاكتنزهمنهاشيئااليهجمعوافاذافيها،

هذاإق:لهمفقلت،ليدفنوهالنصارىاليهفاجتمعت،ماتثم،يصنعرايتهلماشديدابغضافابغضته:قال

شيئا،منهاالمساكينيعطولملنفسهاكتنزهابهاجئتموهفاذافيها،ويرغبكمبالصدقةيأمركمسوءرجلكان

فأريتهم:قال،عليهفدئنا:قالوا،كتزهعلىادلكمأنا:لهمقلت:قال؟بذلكعلمكوما:ليفقالوا:قال

:قالابدا،ندفنهلاواللهقالوا:رأؤهافلما:فالوورقأ،ذهبامملوءةقلاليسبعفاستخرجوا،موضعه

مكانه.فجعلوهآخربرجلوجاؤوا،بالحجارةورجموهفصليوه

الصالح:النصارىاسقفمعسلمان

ولاالذنيا،فيوازهد،منهافضلكانأنهأرىالخمسيصليلارجلأرأيتفما:سلمانيقول:قال
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فأقمط:صقإل،مخلهءقبلهشيئإأحيهلمحتا-فأحببته؟قال،منهولا-نهاراليلأأدأب،ولا،الإخرةفياوغب

قبلك،شيئأأجبهلمحباوأحببتكمعك+،كنتقدإني،فلانيا:لهفقلت،الوفاةحضرتهؤمانا،-لأصثممعبما

أعلمماوالله،بنيأي"7قال؟تأمرنيوبنمبي؟توصيمنفالى،تعالىاللهأمرمنترىجماحضركوقد

بالموصل،رجلاءالاعليما،كانواماأكثر-وتركواوبدلوا،،الناسهلكفقد،عليهكنتماعلىءأجدااليوم

*-لا/3.بهفالحق،عليةإكنتماعلىوفو،فلانوهو

-:الموصلبأسقفليلحقيرحلسلمان

ألحقأقموتهعندأوصانيفلاناإن،فلانيا:لهفملت،الموصلبصاحبلحق!وغئبماتفلما

-أمرعلىرجلموجدته-خير،عندهفأقمت،عنديأمم:ليفقال:قال،امرهعلىانكواخبرني،بك

وأمرني،اليلق3بيئاوصىفلاناان3،ن7فلايا:لهقلتالوفاهخصرتهفلما،ماتأنديلبثفلمصاحبهلا،

ماوالله،بنيئيا:قالتافرني؟وبمبي؟توصيلامنفالى،ترىمااللهأمرمنحضركوقد،بكباللحوق

به.فالحق،فلانوهو،بنصيبينرجلاإلاعليهكنامثل-/ماعلىرجلااعلم

نصيبين:بأسقفيلحقسلمان

،عنديأقم:فقال،صاحبايبهامرنيوما،خبريفأخبرته،نصيبينبصاحبلحقتوغئبماتفلما

فلما،الموتبهنزلأنلبثمافوالله،رجلخيرمعفأقمت،صاحبيهأفرعلىفوجدته،عندهفاقمت

بي؟توصيمنفالى،اليكفلانبيأؤصىثم،فلانالىبياوصىكانفلانأان،فلانيا:لهقلتحضر

أرضمنبعفوريةرجلاالأ،تأتيهانامركامرناعلىاحدبمقياعلمهماوالله،بنييا:قالتامرني؟وبم

كاء3.امرنا.على!فانه،فأتهاحببتفان،عليهنحنمامثلعلىفانه؟الروم

له.ويصفهعنيا!النبيباتباعفيوصيهعموريةبأسقفيلحقسلمان

رجلخيرعندفأقمت،عنديأقم:فقال،خبريفأخبرته،عضوريةبصاحبلحقتوغئبماتفلما

فلما،اللهامربهنزلثم:قال،وغنيمةبقراتليكانتحتىواكتسبت:قال،وامرهماصحابههديعلى

أوصىثنم،فلانإلىفلانبيأوصىثم،فلافيالىييفأوصىفلانمعكنتإني،فلان.يأ:بهقلتحضر

مثلعلىأحذ!سال!يوماضجحأعلمهماواقه،بنيأك!:7قال؟تأمرنيوبمبي؟توصيءعنفالى،اليكفلانبي

الشلام،عليهابراهيمبدينفبعوثوهو،نبيئزمانقذ*اظلولكنه،تأتيهأنبهآهركالئاسحنعليهكئاما

ولا.،الهديةيإكل:تخفىلاعلاماتصه،نخلبيتهماحرتينبيناوض!الىمهاجره،/العرببارضيخهـوج

كا-.فاقعلالبلادبتلكتلحقاقاستطعتفان،النبؤةخاتمكتفيهوب!ين،الضدقةيأكل

"33ء:كلببنيمنقوممع!العربأرضالىيرتحلشلمان

فقلتتجار،كلبمننفربيمرثمع،3افكثأناللهشاءمابعموريةومكثت،وغيبأماتثم:قال

فاعطيتهموهأ،،نعم:قالوا،هذهوغنيمتيهذهبقراتيوأعطيكمالعربارضالىاحملوني:لهم

،عندهفكنتعبدا،يهوديرجلمنفباعوني،ظلمونيالقرىواديبلغواإذاحتى،معفموحملوني

"8كا-/س.نفيفييحقؤلمص،صاحبيليء3وصفإلمذيالبلد،يكونأ،نفرجؤت؟،الئخلورأيت
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المدينة،الىفاحتملني،منهفابتاعني،المدينةمنلاقريظةبنيمنله-عئمابن/7عليهقذماذعندهعفبينا-أنا

لأصىص،ر،ءى

لاأقاممابمكة،ءلأقأقام-سي!االلهزسول-وبعثبها/،فأقمت،صاحبيفزفتها-بصفةرأيتهاانالاهومافوالله

.الزقشغلمنفيهآنامامعبذكر،لهأسمع

ع!يوأ:النبيبمهاجريسمعسلمان

جالس!!سميدي،3العفلبعضلأ3فيهلهأع!للسيديعنقرأس3لفيانيلا-فوالله،ال!دينةىالىهاجرثم

لمجتدهون-/الآنإنهموال!ه،قيلة"ينيالله+!اتل،سفلانيا:عفقال،عقيه،وقفحتى؟له؟عمابنأقبلإذتخي-؟-

3؟3؟صء-!ءكاكا.ةنبيأنه"!يزعموناليوممكةمنعليهم-قدمرجلجمكبقباء-

"3)3-دءلاء7لأ3-33/-3-!ء3لا-3-لأ6*3لأس.كالأ.ا"كاس-؟!"قنلةد:لسعب

بنتخاف.*ا3بنأسنفم-ئنسودبنليثبنزيدبنسعدبنغذرة*بنلأ7كاهلبنت+:قيلة:هثام31-لال"ابنع(

لا،لا3،3/لالأ.والخززجالأوس.إمقضحاغة-،

."ع..:(الطويلأمنوالخزرجالأوسيمدحالأنصاريبشيربنالنعمانقال

عتبا"مخاتظةفي!دخليطعنيهميجد"عأولاد-قيثه--لئممنصبقاليل

نخباآنجائهم.ققل7!عليهبئءيروند3ئ-للند9أبالأذلإخ؟يراحونمسإميخ

!/،بم-!?-،ءرز!!-ىصلأ-ء،!!//دء،ء3كاشلا!لالأ"لهعقضيدةصفيلأ-نالبيتانوهذا

كا3لالأعلاء7عءلألأ3؟):النمى.عيهروأصفا)ت(مقيستثبتسلمان

كابنعبداللهجمن2لبيد،كا-لنمجمودعن،الإنصاريقتادةبنعمربنعاصمورحدثنياسحالتئاببنقال

البردمنالرجمدة:ءالعرواء:ءهشامابن-قال-العرواءأخذتنيبممعتهافبما:سلمانقال!قال،عباميى

جملئسالبههـفطأنيظنئتحئىممدو7د-وكلاهماالرحضاء،فهيعردتىذلكمعكانفان؟والانتفاض

لكمةفلكمني،سئديفغضب؟تقولماذا:ذلكعمهلابناقولفجعلت،النخلةعنفنزلت،سئدي

.قالعفاأستثبتهأنأردتانماشيء،لا:قلت:قال،عملكعرأقبلولهذا؟لكما:قالثم،شديدة

بقباء،وهولمجرو3راللهرسولإلىبهذهبتثمأخذتهأمسيتفقما،جمعتهقدشيء،عنديكان!وقد-3:قاكال

وهذالأ،-3حاجةذووغرباءلكأصحاثومعك،صالحرجلأككنجلغنيقدنه:كا/اله3فقلحت،عليهفدخلت

!سي!اللهرسولفقاك،اليهفقربمه:قال،مخيركئممنبهأخقفرأيتكم،قةللصكعنديكانقدشيء

!".واحدةهذه:نفستي/فيئلافقلت:قال،يأكلفلم"يدهوأفسك""كلوا!:لأصخخابهه

إني:لهفقلتبهلأ،جئتهثمد،المدينةالىع!دااللهرسولوتحؤلشيئا،!،ءفجمعتعنةانصرفتثمقال*:

فأكلواامر"أصحابهو3منها،لمجيا%3اللهرسولفأكل"3!البها،أكرمتكهديةفهذه،!الصدفةتأكللارأيتكقد

جنازةتغقدالغرقدببقيعوهوع!يباللهرسولجئتثم:قال،ثمتانهاتان:نفسيءفيفقلت:3قال،معه

ظهرهإليأنظراستدرتثم،عليهفسفمت،أصحابهفيجال!وهو،ليشملتانغليئ،أصحابه7منرجل

شيءفيأستثبتأنيعرفاستدبرتهكلتالاله"رسولرانيفلما،صاحبيلي3ؤصف"الذيالخاتمأرىهل
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ليفقال،وأبكياقبلهعليهفاكببت،فعرفته،الخاتمالىفنظرث،ظهرهعنرداءهفالقى،ليوصف

،عباسابنياحدثتككماحديثيعليهفقصضت،يدنيبينفجلست،فتحولت"تحؤل":يكنحاللهرسول

بدزلمج!اللهرسولمعفاتهحتىالرقسلمانشغلثم.اضحابهذلكيسمعانعن!راللهرسولفأعجب

وأحد.

باعانته:أصحابهويأمرنفسهعنيكاتبأنسلمانيأمر-لمج!%النبي

أحييهانخليماثلاثمائةعلىصاحبيفكاتبت"،سلمانيا"كاتب-لمج!ر:اللهرسولليقالثئم:سلمانقال

بثلاثينالرجل:بالئخلفأعانونياخاكم""اعينوا:لأصحابهبئاللهرسولفقال؟أوقيةوأربعينبالفقير،له

،عندهمابقدرالرجليعين،بعشروالرجل،وديةعشرةبخمسوالرجل،وديةبعشرينوالزخل،ودية

فأتنيفرغتفاذالها،ففقرسلمانيا"اذه!ب:-ج!اللهرسولليفقالوديإ،ثلاثمائةليانجتمعتحئى

-جمماللهرسولفخرج،فأخبرتهجئتهفرغتاذاحتى،اضحابيوأعاننيففقرت:قال"بيدياضعهاأتاكق

مابيدهسلماننفسفوائذيفرغنا،حتى،بيده-ج!اللهرسولويضعهالودياليهنقزبفجعلنااليها،معي

.واحدةوديةمنهاماتت

بعضمقذهبمنالذجاجةبيضةبمثل-لمج!راللهرسولفاتي،المالعليوبقي،النخلفاديت:قال

باعليكممافأدهاهذه"خذ:فقال؟لهفدعيت:قال؟"المكاتبالفارسيفعل"ما:فقال،المعادن

:قالعنك!بهاسيودياللهفان"خذها:فقالعلي؟ممااللهرسولياهذهتقعوأين:قلت:قال"سلمان

،سلمانوعتقمنها،حقهمفأؤفيتهم،أوقيةأربعين-بيدهسلماننفسوائذي-منهالهمفوزنتفأخذتها،

85].-475/الكبرىالطبقاتأمشهد.معهيفتني-لهـمثمحرا،الخندقع!اللهرسولمعفشهدت

لما:قالأنه،سلمانعن،القيسعبدمنرجلعن،حبيبابيبنيزيدوحدثني:اسحاقابنقال

:قالثم،لسانهعلىفققبها-جن!اللهرسولأخذها؟اللهرسولياعليائذيمنهذهتقعوأين:قلت

أوقية.أربعين؛كلهحقهممنهافأوفيتهمفأخذتهامتها"،فأوفهم"خذها

بعقورية:الذيالرجلمعسلمانحديث

بنعمرعن،أتهملامنحدثني:قال،قتادةبنعمربنعاصموحدثني:إسحاقابنفال

نإ:خبرهأخبرهحين-يخؤاللهلرسولقالأنهالفارسيسلمانعنحذثت:قال،مروانبنعبدالعزيز

منسنةكلفييخرجغيضتينبينرجلابهافان؛الشامارضمنوكذاكذاائت:لهقالعفوريةصاحب

عنفاسأئة،شفيإلامنهملاحديدعوفلا،الاسقامذوويعترضهمستجيزا،الغيضةهذهالىالغيضةهذه

نرجدت،ليوصفحيثأتيتحتىفخرجت:سلمانقال،عنهيخبرلفهو؛تبتغيائذيالذينهذا

،الأخرىإلىالغيضتيناحدىمنمستجيزاالليلةتلكلهمخرجحتى،هنالكبمرضاهماجتمعواقدالناس

اتتيالغيضةدخلحتىاليهاخلصقفلم،عليهوغلبوني،شفيإلألمريفبىيدعولابمرضاهمالناسفغشيه

عنأخبرني،اللهيرحمك.فقلت،اليوالتفتهذا؟من:ققال،فتناولته:قال،متكبهالأ،يدخلانيريد

يبعثنبيزماناظلكقد،اليومالناسعنهيسألماشيءعنلسألنيإنك:قال،ابراهيمدينالحنيفثة
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:لسلمانع!ال!هرسولفقال:قال،دخلثئم:قال،عليهيحملكفهوفاته،الحرمأهلمنالدينبهذا

.السلاموعليهنبيناعلى"مريمانجنعيسىلقيتلقذسلمانياصدفتنىكتت"لئن

جحش،بنوغبيداللهالغزئ،عبدبناسدبننوفلبنورقةذكر

ئفيليبنعمروبنوزيدالخويرث،بنوععمان

الوثنية:فيتشككهم

وينحرون،يعظمونهكانوا،اصنامهممنصنبمعندلهمعيدفييومأقريمثقواجتمعت:اسحاقابنقال

ثمنجيا،نفيراربعةمنهمفخلصيوما،سنةكلفيلهمعيداذلكوكان،بهويديرون،عندهويعكفون،له

بنأسدبننوفلبنورقة:وهم،اجلتالوا:،بعضعلىبعضكمونيكتمتصادقوالبعفي!:بغضهمقال

بنيغمربنرئاببنجحشبنوعبيدال!ه؛لؤيبنكغببنمرةبنكلاببنقصيئبنعبدالعزى

المطلب؟عبدبنتاميمةأمهوكانت،خزيمةبنأسدبندودانبنغنمبنكبيربنمرةبنصبرة

بنالعرىعبدبننفيلبنعمروبنوزيد؟قصيبنالعزىعبدبناسدبنالحويرثبنوعثمان

ماوال!هتعلموا:لبعضبعضهمفقال؛لؤقيبنكعببنعديبنرزاحبنرياحبنقرطبنعبدال!ه

يضرولايبصرولايسمعلابهنطيفحجزما،ابراهيمابيهمدينأخطؤوالقذشيء،علىقومكم

الحنيفيةيلتمسونالبلدانفيفتفرقواشيء،علىأنتمماواللهفانكم؛لأنفسكمالتمسواقوميا!إيتفعولا

ابراهيم.ينب

نوفل:بنورقة

.الكتابأهلمنعلماعلمحئىأفلها،منالكتبوائبع،الئضرانئةفيفاشتحكمثوفلبنورقةفأفا

جحش:بنعبيدالله

الىالمسلمينمعهاجرثم،اسلمحتىالالتباسمنعليههوماعلىفاقامجحشبناللهعبيدواما

هنالكهلكحئى،الإسلاموفارقتنصرقدمهافلما؛مسلمةسقياناييبنتحبيبةأمامراتهومعه،الحبشة

نضرانيا.

يمرتنضرحينجحشبنعبيداللهكان:قالالزبير،بنجعفربنمحمدفحدثني:اسحاقابنقال

وأتتمانجصزنا:أي.وصأصاتمفقحنا:فيقولون-الحبشةأرضمنهنالكوهم-دتينال!هرسولباصحاب

لينظر،صأصأيينظرعينيهيقتحاقارادإذاانكلبولدانوذلكبعد،تبصرواولم،البصرتلتمسون

عينيه.فتح:ففح.وقوله

.حربنجنسقيانابيبنتحبيبةائمامراتهعلىبغدهلمجحاللهرسولوخلف:اسحاقابنقال

النجاشيالىفيهابعثمجضاللهرسولان:حسينبنعليئبنمحمدوحدثني:اسحاقابنقال

دينار،اربعمائة-لمجزاللهرسولعنواصدقهااياهافزوجه،النجاشيعليهفخطيها،الضمريأميةبنعمرو

ذلك،عنالأدينايىاربعمائةعلىالنساءصداقوقفمروانبنعبدالملكنرىما:عليبنمحمدفقال

.العاصبنسعيدبنخالدب!للنبيافلكهاائذيوكان
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--3-سس.لحويرثابنعثمان

.عنده3منزلتهوحسنتفتنقرالرهـمملكقيصرعلىفقدمالحويرثبنعثمانواما:اسحاقابنقال

الفجار.حربحديثفيذكرتماذكرهمنمنعنيحديثقيصرعندالحويرثبنولعثمان:هثامابنقال

نفيل:بنعمروبنزيد

دينوفارقنصرانيبما،ولايهوديةفييدخلفلمفوقفنفيلبنعمروبنزيدوأما:اسحاقابنقال

:وقال،الموؤودةقتلعنونهى،الاوثانعلىتذبحالتيوالذبائحوالدموالميتةالاوثانفاعتزل،قومه

"/3.عليههممابعيبقومةوبادى،ابراهيمربأعبد

عنهما،اللهرضيبكيرأبيبنتاسماءأمهعن،أبيهعن،عروةبنهشاموحدثني:اسحاقابنقال

قريش،مغشريا:يقولوهوالكعبةإلىظهرهمسنداكبيراشيخانفيلبنعمروبنزيدرايثلقد:ئآلت

اعلمأنيلواللهم:يقولثمع،غيريابراهيمدينعلىأحدمنكماصبحمابيدهعمروبنزيدنفسؤائذي

"3.راحتهعلىيسجدثئم،اعلمهلاولكني،بهعبدئكاليكأحبالوجوهأفي

قالا-عمهابنوهو-الحطاببنوعمرنفيلبنعمروبنزيدبنسعيدابنهأنوحدثت:اسحاقاينقال/

.]911صوالمغازي[السير.رخده"أفةيبغثفانه؛"تعم-:قالعمرو؟بنلزيدانستغفر:ع!-،7اللهلرسول

أ:الوافر][من-ذلكفيعمنهملقيكانومالا،قومهدينفراقفينفيلبنعمروبنزيدوقال

*الأمور؟!--"3""ء"اذاادين3!"ربالفامواحداارتا

الصمبورالجلديقعلكذلكجميعأوالعرئاللاتعزلت

ازورعمروبنيصنميئولاانجنتيهاولاادينالعزىفلا

يسسيرحلمياذالدفرلنأ"س،ئيرتاوكانأدينهبلا-ولا

البصيريغرفهاالأياموفيمغجباتالفياليوفيعجبت

الفجورشلأنجهمكانكثيرارجالأاقنى-قداللهبأد!

الصغحبرالطفلمتهمفيربلقومببراخيرينوايخقى

المطيرالغضنيتروحكمايومأثابيغثرا!رءوبينا

الغفورالرئاذيخبيليغفررئيابرحمنأعبدولبهن

تبوروالاتحفظوهامامتىاخفظوها"رئكماللهفتقوى

!ببمعيرحاميةوللكفارجناندارهبمالأببرارترى

الضدوربهتضيقمايلاقوايموتواوانالحياةفيوخزي

البيتينالا،لهقصيدةفيالصلتأييبنلأميةهي:هشامابنقال-أيضسأنفيلبن!روبنزيدوقال

]:الطويل[من-اسحاقابنغرعنالأولالبيتوعجز،بيتاوانجرهاالخاجم!والبيتالأولين

باقياالدهرلنيلارصيناوقوفيوثنائيامدحتيأهحدياللهالى

مدايبابكودطرثولاائه3نوتهليشائذيالأعلىلاالملكإلى

،نجافيااللهمنتخميلافانكوالردىاياكالإتسانأئهاألا
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بادياأصبح(لؤشدسسبيل-فسالان5غيراللهمسعت!خمعمل"سلاصواياك

ورجافيااله!م!يئ-!نجاناواتمتهـجماءهمكانت-الج!نانحسنآنيك

ثانياالفهىنجيركانثاأدين-أرئفلنرتماالفهغبكرضسصعييسث

مناديارسولاموسىالىبعثتورخميمامنفضلمنائذيوأتت

طاغياكانائذيفرعولقاللهإلى!فآذعواوهاروناذهحتيا:لهفقلت

هيا؟!كمعااطمائتحتىبلا/وتدهذهسريختاتتا:لهوقولا

بانيابكإذنارفقعمد؟!بلافذهرئعتامنت:لهوقولا

هاديا؟!الليلجنهماإذامنيراوسطهاسريتآانت:لهوقولا

ضاحيماالازضمنمستمافيضبحغدوةالممممسيرسلمن:لهوقولا

رابيا؟!يهترالبقلمنهفيضبحالثرىفيالحثيتبتمق:تهوقولا

واعياكانلمنايات"ذاذوفيرؤوسهفيحئهمتهويخرج

ليالياحولتأضعاففيبات!"وقديونساءنجيتلامتئطبفقملوأئت

خطائياغفرتماالأكثررئناباسمكسئحتلولماني

وماليافي-بنيؤبارذعليورخمةسيباالقالعباد،فرب

"-:الحنيفيةعنالبحثعنلهلمنعهازرجتهيعاتبزيد

الحضرمي.بنتصفيةامراتهيعاتبعمروبنزيدوقال

مالكبنىعمرو:الصدفواسم،الصدفاحدأكبربنعبادبنعبداللهالحضرميواسم:هشامابنقال

بنالحارثبنعديبنعفيربنمرتعبنثوربن-كتدة:ويقال-كتديبناشرسبنالسكوناحد

ابنفيمرتغ:ويقالسبأ،لأبنكهلانبنزيدبنعريببنعمروبنمهسعبنزيدبناددبنمرة

-سبأ.بنكهلانبنزيدبنمالك

الحنيفيةيطلتالأرضفيليضربمكةمنانخروجانجمعقدعمروبنزيدوكمان:اسحاقابنقال

بنالخطاببهإذنت5وارادللخروجتهيأقدراثهكلماالحضرميبنتصفيةفكانت،ع!ابراهيمدين

وكلقدالخطابوكان،قومهفزاقكادينعلىيعاتبهوكان،لأمهعمه،واخاهبن-نفيلالخالابوكان؛نفيل

]:الكاملمجزوء[منزيدفقال،بهفاذنينيبأمرهثمقدراللهاذا:وقال،بهصفية

الهوافيتحبسينيلا

انهواخقثاذااني

الملوانجوابدعضرص

+تذلاسبابقطاع

الهو!اخذلائما"
اذللاانيويقوذ:

ودابهدابيماصفين
0،5..،
ركابةدللمسيعد

نابةللخرقوجانبك

صعابهءأفرانبضيرل

إهابهيوهئاذانعيرن

صلابهجتبيهبصكل
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خطابهيواتينيلاحيعفثئماميابنواخي

جوابهاعياني:قل!ءبسويعاتبنيواذا
وبابهمفاتحهعتديمالقلتأشاءولو

الكعبة:استقبلحينزيدقول

داخلالكعبةاستقبلاذاكانزيداان:نفيلبنعمروبنزيداهلبعضعنوحدثت:اسحاقابنقال

ورقا:تعتداحقا،حقالثيك:قالالمسجد

قائموهوالكعبةمستقبلابراهيمبهعاذبماعذت

:قالاذ

جاشمفانيتجشمنيمهماراغمعانالفهملكاتفي

.قالكمنمهجزليس،الخاللاآنغيالبر

عن؛الكعبةمستقبل:وقوله:قال،قالكمنمهخرليس،الخاللاأبقىالبز:ويقال:هشامابنقال

العلم.أهلبعض

المئقارب]:أمننفيلبنعمروبنزيدوقال:اسحاقابنقال

ثقالاصخراتحملالازضلهأسلمتلمنونجهيواسلمت

الجبالاعليهاازسىالماءعلىاشتوترآهافلفادحاها

زلالاعذبأتحملانمزنلهأسلمتلمنونجهيوأسلمت

سجالاعليهافصئتاطاغتبلد؟الىسيقتهياذا

5:ويحاصرزيدأيوذيالخطاب

الخطاببهووكل،مكةمقابلحراءفنزل،مكةأعلىإلىأخرجهحتىقلدا،اذىقدالخطابوكان

سراإلآيدخلهالافكان،مكةيذخلتتركوهلا:لهمفقال،سفهائهممنوسفهاكل،قريشيىشبابمنشبابا

أحذيتابعهوأن،دينهمعليهميفسدانكراهية5وآذو،فاخرجوه،الخطاببهاذنوابذلكعلموافاذا،منهم

الرجر]:أمنتومهمناستحلمامنهاستحلمنعلىحرمتهيعطموهوفقال،فراقهعلىمنهم

المحقهاوسطبيتيوانحلهلامحرمانيلاهم

مضلهبذيليسىالصفاعتد

البلقاء:وقسزيد

ثنمكلها،والجزيرةالموصلبلغحتىوالاخبارالزفبانوشال،الئلامعليهابراهيمدينيطلبخرجثم

النصرانية،أهلعلمإليهينعهيبهانالبلقاءأرضمنبميفعبماراهبالىانتهىحئىكفها،السامفجالأقبل

يحملكمنبواجدانتمادينالتطلبانك:ففال!،ابراهيمدينالحنيفيةعنفساله،يزعمونفيما

الحنيفية،ابراهيمبدينينعثمتها،خرنجتالتيبلادكمنيخرجنبيزمانأظلقدولكن،اليومعليه

فخرجمنهما،شيئايرضفلموالنصرانيةاليهوديةشامكانوقد،زمانههذا،الانمبعوثفانهبهافالحق



ء!-ص-الاتجيلمن!الهوهئهول!ف!

فقال،فقتلوهعليهغدوالخبم"بلأد3تؤشط3أ:اذختىلاكبهة،33يريد،صقافهخا!الره!!غت!،لكطللالا!خيقشزيعا

7*73م3ط--3ءعع3كا"3"]:الطويلأمنيبكيهإسدبننوفلبنورده

حامياالنارمنتنوراتجننتوانماعمروآنجنواتعمترشدت

هياكماالنطنواغتيصءاوثانوتركككم!ثليمارفيلبسيءرنجابم!يتنك

ساهياربكتوجمحيدكئنتلئ!ليلتمحطلبتهقند"،الذيالذبن2واذراكنك

لاهنيابالبهرامسةفهـنهاى،3،تج!فنلصمقامهاكويملأفيى./دإرفأصجحت

ءص7،،ء،+3"73

فاوياال!دئارإلئجئاراالناسمنتكنولمفيهااللهخليلتلاقي

وادياسبعينالازضتحتكانولوربهرخمةالإتسانتدركوقذ

وقوله:،لهقصيدةفيبتواخرهامنها،الاولانالبيتانالصلتابيبنلاميةيروى؟هشايمابنقال

،-3ل!ءلألألا-ءلاء)7+-""3؟.اسحأقابنغيز3لأعن؛الطؤأغيأوهتالط

ءعى،-ع-*-3ء-لأ3الإنججع!لمنط!إبثهأرلبيولء3صيفة33)،لمى

لاكا7لا-:!3"*؟د+7:"!الئبتيصمبعثىلذكزالغملامجمبيهمامريتم3،تجن.سخيئمتئ

الإنجيلىفياللهميئجاءهفيمامرييمابن7عيسيىوضعكالأ3عما"،بلغنيفيماوقد/كان!،ر77اشحاي"ةابنقالع

عهدعنالإنجيل"لهمنسخحين،لهمالحوارييحنسق؟لبتص؟مماوص!'لماللهرسولصفةمن،الإنجيللاهل

أئيولولا،الربأنجغضفقدأبغضنيمن:قالانهاليهمواللهرسولفي!،مريمبنعيسى

أئهنموظئولب!روالأالاننئئ:32**-و!بهش!!عثةكان!حت!-،لهنمم!قبطيئأطدعصمكا!عررغ!ي!هابخجممبز!ب!صنغت

في:رأ7،-فجاتلأنج!مؤليخف!م،لنماضتهم!االمكلثدلأثتيئ37كيلمتتغأل!طو(!ف!!ل!ولكق!تبرج!،لعبنونع!طأيمثا

خمتدحنفذفيهنىالقذشو!--نرزؤغعند!،لربالئيكئم!.من/إلا.!فمله*-ا!الذ؟أ!ؤ"قد/جدء.المنخفنلأ/!مظاملالأ"؟و

".تشعكوالإكالكيقألكتمفلحم!منرا*عكيمثيكمسم-9قديخألم،؟!.لأنكنئم-خلخط-فيوفئم!ثعفيدس!ليئب"فهو!،خرجالرب

"/"--!و/ب!.،البرقليطسبالرومئةوهومحفد،بالسرياييةوالمتحمئا

،صط-ل!:لأأي

ص3كا3-؟"لأصءكل

تشليما"وسلماته3وعتئ-عليهاللهعصليالنبئيمبعث

لا"03طع:اعف!بهبالإيمالطالرشلعلى!الميثاقاللهأخد

بنمحمدعني؟-ارلبكائبيعبدالهببنزيادحدثنا:قال،هشاميبئعبدالملكمحمدابوحدثنا:قالي

وكافة،يلعالمينرخمةتعالىاللهبعثهسنةازبعينع!هرو3إدله3رجمسوذ!محمدفلما!بلغ:قال،المطلبياسحاق

له،والتصديق،بهبالإيمان"قبلهبعثهنبيئكلعلىالميثاقاخذقذ3وتعالىتباركاللهوكانبثيرا،للناس

ماذلكمنفادؤا،وصدقهمبهمامنمنكلالىيؤدوا:ذلكانعليهمواخذ،خالفهمنعلىلهوالنضر

صميثقىأدئهأظ)وإد3:ءلأؤسلمواكهدوغلى!عتيهاللهصلىلفحم!ءتقالىأدثة/يقول،لأأديهالحنفنعلئهمكلا

ءأقررئضقالولتنصرئهربهءلؤمننمعكخئعامصذقرسولمجآ.صئمثزوحكمةكلصيتغفن.اتيت!مالنبمنلعآ

ؤأنافاضهدوأقالأقررنأقالوأ!عهديلأعمنحملتبهمماكاثقل+:أقي98]!،3خمصرا!اكلأ"راتنيمهلبهغ2ذعكوأخزتم
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خالفه،ممنلهوالنضر،لهبالتصديقجميعاالنبيينميثاقاللهفاخذ81].:عمرانالأافئيبن!!منمعكم

الكتابين.هذينأهلمنوصدقهمبهمامنمنالىذلكوأذوا

الصادقة:الرؤ-لا

أولأن،حدثتهأنهاعنها،اللهرضيعائشةعنالزبير،بنعروةعن،الزفريفذكر:اسحاقابنقال

يرىلا،الصادقةالرؤيا-بهالعبادورخمةكرامتهاللهأرادحينالنبؤةمن-غهاللهرسولبهبدىءما

شيءيكنفلم،الخلوةاليهتعالىاللهوحثب:قالت،الضبحكفلقجاءتالأنومهفيزؤياغهاللهرسول

.وحدهيخلوأنمناليهأحب

الوحي:مبدازمان

وكان،الثقفيجاريهبنالعلاءبنسفيانأبيبنعبيداللهبنعبدالملكوحدثني:اسحاقابنقال

خرجاذاكان-بالنبوةوانجتدأه،بكرامتهاللهأرادهحين-يكنىاللهرسولأن:العلمأفلبغضعن،واعية

جم!اللهرسوليمزفلاأوديتها،وبطونمكةشعابالىويقضي،البيوتعنهتحسرحتىابعدلحاجته

يمينهوعنحولهو!اللهرسولفيلتفت:قال،اللهرسولياعليكالسلام:قالالأشجرولابحجير

نااللهشاءما،ويسمعيرىكذلكع!اللهرسولفعكث،والحجارةالسجرالأيرىفلاوخلفهوشماله

.رمضانشهرفيبحرا.وهواللهكرامةمنجاءهبماجبريلجاءهثم،يمكث

ىكأ:عليهجبربلنزول

يقولوهوالزبيربنعبداللهسمعت:قالالزبير،المولىكيسانبنوفبوحدثني:اسحاقابنقال

حينالعبرةمنيك!اللهرشولبهابتدىءمابدءكانكيفعبيدياحدثنا:الليثيقتادةبنععيربنلعبيد

كان:الئاسمنعتدهومنالزبيربنعبداللهيحدثحاضروأتاعبيد،فقال:قال،الئ!لامعليهجبريلجاءه

الجاهلية.فيقريشبهتحنثمماذلكوكانشهرا،سنةكلمنحراءفييجاوركأاللهرسول

.التبزر:والتحنث

]:الطويلأمنطالبأبووقال:اسحاقابنقال

ونازلطحراءفيليرقىوراقيمكانهثبيراأزسىومقوثوبى

والتحنف:الثحئث

قالوا:كماالثاء،منالفاءفيبدلون،الحنيفيةيريدون،والتحنفالتحنث:العربتقول:هثامإبنقال

الرجز]:أمنالعجاجبنرؤبةقالالقبر،:يريدون،وجدثجدف

الأنجدافهعأخجاريكانلو

في-اللهثاءان-سأذكرهالهقصيدةفيطالبأبيوبيت،لهازجوز؟فيالبيتوهذا،الأنجداثيريد

موضعها.

الثاء.منالفاءيبدلون؛ثمموضعفي،فم:تقولالعربأنعبيدةابووحدثني:هشامابنقال
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حراء:فيلمجيمالنبيالىجبريلمجيء

منالسهرذلكيجاوركأاللهرسولفكانعبيد:قال:قالكيسانبنوفبحدثنياسحاو:ابنقال

بهيبدأماأولكانذلكشفرهمنجوارهبئالفهرسوذقضىفاذا؛المساكينمنجاءهمنيطعمسنةكل

يرجعثم،ذلكمناللهشاءماأوسبعأبهافيطوف؛بيتهيذخلإنقبل،الكعبة-جوارهمنانصرفاذا-

تعالىاللهبعثهالتيالسنةمنكرامتهمنإرادمافيهبهتعالىاللهارادائذيالسهركاناذاحئى،بيتهالى

أهله،ومعه،لجوارهيخرجكانكماحراءالى-فياللهرسولخرج؛رمضانشهر:الشفروذلكفيها،

تعالى،اللهبأمر!جبرفيجاءهبها،العبادورحم،برسالتهفيهااللهأكرمهالتيالليلةكانتاذاحتى

ما:قلت:قالآفرا،:فقال؟كتاثفيهديباجمقبنمطنائموأناجبريل"فجاءني:قياللهرسولقال

بهفنتني:قالأفرأ،ما:قنت:قالاقرا،:فقالأزسلنيثث!،الموت6نهظنتتحتىبهفغتني:قالأفرا،

أنهظنتتحئىبهفغئني:قالأ"فرا؟ماذا:قلت:قالافرأ،:فقاليأزسلنيثم،الموت6نهظنتتحئى

مابمثللييعودأقمتهآفتداةالأذلكأقولماأفرا؟ماذا:فقنت:قالاقرا،:فقالأزسلنيثن!،الموت

بالقد!علىانذى!ا!كرملهقيكاترأ!علبنمنافيلنن!لق!ضلقالذىرتكباشرأاقرأ:فقالبيصنع

فكأنمانوميمقوهببت،عئيفانصرفانتهىثمفقرفيلها،:قال5]-1:العلقأ!!يعملىماافيلننعفر

يا:يقولالسماءمنصوتأسمغتالجبلمنوص!فيكتتاذاحئىفخرنجت:قالكتابا،قلبيفيكتبت

صاثرجلصورةفيجبريلفاذااتظزالسماءالىراسيفرفغت:قال،جبريلوأنااللهرسولأنتمحئد،

اتقدمفما،اليهأنظرفوققت:قال،جبريلوأنا،اللهرسولانتمحمد،يا:يقولالسماء،افقفيقدميه

فما،كذلكرإيتهالأمتهاناحيةفيأنظرفلا:قالالسماء،افاقفيعنةوجصاضرفوجعلتأتأخر،وما

ورجعوامكةاعلىفبلغوا،طلبيفيرسلهاخديجةبعثتحئى،ورائيأزجعوماأماميأتقدمماواقفازلت

خديجة،أتيتحئى،أهليالىراجعاوانصرفت،عئياتصرفثم،ذلكمكانيفيواقفوأنااليها،

حتىطلبكفيرسليبعثتلقذفواللهكتت؟اين،القاسمأبايا:فقالتاليها،مضيفافخذهاالىفجلست

بيدهخديجةنقسفوائذي،واةلئتعمانجنباأبثر:فقالت،رأيتبالذيحذثتهاثم،ليورجعوامكةبلغوا

6/233].المسندفيإحمدإخرجهأ."الأمةهذهنبئتكونانلأرجواتي

:!النبيحديثنوفلبنورتةتحدثخديجة

وهو-قصيبنعبدالعرىبنإسدبننوفلنجنورقةالىانطلقتثمثيابها،عليهافجمعثقامتثم

بهاخبرهابمافأخبرته-والإتجيلالئوراةاهلوسعمن،الكتبوقراتنصر،قدورقةوكان،عمهاابن

كتتلئنبيدهورقةنفسوالذي،قدوسئذوس:نوفلبنورقةفقال،وسمعراىانه!ك!اللهرسول

لهفقولي،الامةهذهلنبيئوانه،موسىياتيكانالذياكبرالناموسجاءهلقذخديجةياصدفتني

نوفل.بنورقةبقولفاخبرته!ك!اللهرصولالىخديجةفرجعت،فليمبت

الكعبة:نيبثأنهنوفلبنورقةيجر+ء!ةالئهرسييئل

بنورقةفلقيهبها،فطافبالكعبةبدا،يضنعكانكماصنعوانصرفجواره!اللهرشولقضى-فقماا
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فقال،ع!عاللهرسولفأخبره،وسمعترأيتبماأخبرني،أخيابنيا:فقال،بالكعبةيطوفوهونوفل

ولتكذبنه؛مبرسيجاءائذيالأكبرالناموسجاءكولقد،الأئههذهلنبيانكبيدهنفسيوالدي:ورقةله

فقئلمنهراسهاذنىثئم،يعلمهنضرأاللهلأتصيرناليومذلكأذركتآناولئن،ولتقاتلنهولتخرجئهولتؤذينه

متزله.الىواللهرسولانصرفثم،يافوخه

ى!:النبيالملكمجيءمنتستوثقأنتريدخديجة

اللهرضي"خديجةعنحدثأنهإلزبير،المولىحكيمابيبناسماعيلوحدثنينراسحاقابنقال

؟جاءكإذايأتيكالذيهذابصاحبككذرنياناقستاليع،عم/ابنأي!:اللهكالرسولقالتأنهاعنها-نم!

إدله!رسولفقال،يضنعكانجمماالسلابمعليهجنريلقجاءه،بهفأنجرنيجاءكفاذا:قالت"نعم":قال

:!قال،اليسرىفخذيعلىفاجلسعمابنياقم:قالتتجاءني"قدجبريلهذا،خديجة"يا:لخديجة

فجذيعلىلأفاجلسفهـتحرل:يالت"نعم"قال-:؟تراههل:قألتعليها،فجلسرصيئافهرسولفقام

قالت:)نعم":قال؟قراههل:ضالت،اليمفىفخذهاعلىفجلسا!اللهرسول-فتحرل:قالت،اليمفى

:قال؟تراههل:قالتحخرها،فيفجقسيك!اللهرسولفتحرل:قالتحخري،فيفانجلسقفتحول

:قال؟تراههل:لهقالفثم،حخرهافيجمالسق!افهوربمولخمارهاوألقتفتحسرت:قال"نعم"

بشئطإق.هذاومالفلكانهفوافهوأنجمث!ز؛اثبتعئمانجنيا:قالت"لا"

حسينبنتفاطمةأميسمعتقد:فقالالحديثهذاحسنبنعبداللهحدثتوقد؟اسحاقابنقال

فذهبدزعها،وبينبينهاع!د2اللهرسولأذخلت:تقوليسمعتهاأنيالا،خديجةعنالحديثبهذاتحدث

.بشيطانهوومالمبكهذاافي:ع!افهلرسولفقالت،جبريلذلكعتد

:رمضانشهرفيكاننزولهبدءأنعلىبالقرآدالاستدلال

رمضان)شنهر:وجلعزاللهيقولى،رمضانشفرفيبالتنبزيل!ك!اللهرسوذفابتدىء:اسحاقابنقال

)!!ا:تعالىاللهوقال185]:البقرةأ،والفرقاقالهذىتنوببنمؤهههـالئاسأتقز.انفيهأنزدآلن!-

والزوخاتعلغكةلنزلضغر"!أتفئنخئراتتذري!!انتدرتكما%رنكومآ!اتنذرتكقأنزتته

)حم!:تعالىالله-5]/وقعال1ال!قدر:1،ألنبزمطلعصثئصسئض!أضرصئنرئهمبادنفيها

عندنأنقأتوا!صكييأفيكليفرقيها!نذليلنكنأإناشركةتلةفىأنزلتهاتآ!ال!بيناإئحتف

آلفزقانيؤمجمكتدناعنأنزلناوماالأفهامنتم5كنترأإن:تعالىبىقال-5]1:الدخانأ!،3مريلل!كتاإتا

0ببدروالمشركين!اللهرسبرلىملتقىوذلك41]:الأنفال1،ألبتعانأقتىيؤم

هوسالتقى/ياقهرسولىإق،حسينبنعليببنججفر،هحصدأبووحدئني:اسحاقابنقال

زمضان.مقعشرةسبعصبيجةالجضعةيومببذيىوالمشركون

قبلهقد،منهجاءهبعامصدق،باللهمؤمنسهو!،اللأرسولالىالوخيئتتائمثم:اسحاقابنقال

بهال!ستط!جدبىلا!ملي!.ل!ومؤنةرأثقالورالنيبى،وسخطهمالعيادرضاصبى،3حيل!مامظوتحفلى،بقيوله
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-جماؤوامماعليهميردوما،الناسمنيلقونلما،وتوفيقهتعالىاللهبجونإيربمملمنفىانجعزمالقوةأهلالا

وتعالى.سبحانهاللهعنبه

وتثبقه:!المبيوتوازرورسولهباللهالإيمانالىتبادرخديجة

.والأذىالخلافمنقومهمنيلقىماعلى،لااللهأفرعلىي!اللهرسولفمضىقال-:

بالتهامن-منأولىوكانت،أمرهعبىلأوو،زرتبما،الملهمنجاءهبماوصسدقتخوييد،بنتخديجةبهوامنت

عليهردمنبكرههمماشيئايسبملا؛ع!ئيننبيهعنبذلكاللهفخفف،متهجاءبماوصدقوبرسوله

عليه-وتهون،إوتصدقه،عليهوتخفف،تثبتهاليها؛رجعاذابهاعنهاللهفرجالأذلكفيحزنهلهوتكذيب

تعالى.اللهرحمها،الناسافر

لخديجة:كلحالنبيبشارة

أبيينجعفربنعبداللهعنالربير،ينةعربىأبيهعنن،عروةبنهاموحدثني:إسحاقابنقال

نصب".رلافيهصخبلاتصبمنببيتخديجة؟لشران"أمرتوئ!:اقهرسوللاقال:قال،!تهطالب

2435].:برقمأمسلم

.المجوفاللؤلو:ههناالقصب:هعثسامابنقال

ربها:منالسلامخديجةيقرىءجبريل

السلامخدلجةأقرىء:فقال!ك!حاللهرسولأتى!زجبريلأن،بهأثقمنوحدثني:هثامابنقال

الله:خديجةفقالترئك"منالسلاميفرئكجبريلهلىا،خديجة"يا!:اللهرسولفقالرئها،من

الئلام.جنريلوعلى،الئلامومته،الئلام

الضحى:سورةونزولالوحيفترة

فجاءه،فأحزنهعليهذلكشنحتى،ذلكمنفترةجمضاللهرسولعنالوحيفترثم:اسحاقابنقال

تعالى:فقال؟قلاهومارنهوذعهما-بهأكرمهبماأكرمهالذيوهو-ربهلهيقسمالضحىبسورةجبريل

ومافترككصرمكما:يقول-3]1:الضحىأ!"لىومارئكؤثها!سبمإذاوألل!)وألضش

خيرإليئكامزجعكفيعنديلماةأي4]،:الضحىأ!"الأوكمنلكخيرإوللاخريرأحئكمنذأبغضك

فيإءلفلحمن5]:الضحىأ3فئرض!+!!رئكيغطيثإولسؤفالدنيافيالكرامة!نلكعخلتممالك

!!فأغنىعاللأووجدك!فهدىضخآلمووجدل!ثاوىلتيمامحذك)ألتمالاخرةسفيوالثوإبالدنيا

وضلالفوجميل!تهيتمهفيهعليه!وعنه،لمهره.عاجلفيكرامتهعنبهابتدأهمااللهيعزفه-8].6:الضحىأ

برخمته.كلهذلكمقواستنقاذه

]:الخفيفأمنالثقميالصلبأبيبننأمئةقال؟سكن:أسجى:صثمامابنقال

انبهيبمبالطلامالفيلوسجىص!بحبيناموقذموهنأأتىاذ

لأ0لهقصيدةفياببيمطوهذا

(:الكامللمنالجطفبئبنجريرقالطرفها؛وسجاصاجية/،:طرفهاسكناذاللعينويقال



واوقاتهاالمبلإة،من!رالئنيعلىسنحانةاللةحاقترفنماانجتداة
"هشاملابن"السيرة

سواجيالستورخللمنيقتلنباعينيرخنحينرمينكولقذ

له.قصيدةفيالبيتوهذا

]:الطويلأمنالهذليئخرافيأبوقال؛الفقير:والعائل

عائلالدريسينباليومستتبحشتااذاالضريكيأويبيتهالى

الله.شاءانموضعهافيسأذكرهالهقصيدةفيالبيتوهذا،وعيلعالةوجمعه

4"----.العياليعولالذقي:أيضاوالعائل

3].:النساهأتعولوأ،(لاق+%إذلك.:تعالىاللهكتابوفي،الخائف:أيضاوالعائل

]:الطويلأمنطالبأبووفال

عائلغيرنقسهمنشاهذلهشعيرةيخسقلاقس!بميزان

*.موضعهافياللهشاءإنساذكرهالهقصيدةفيالبيتوهذا

قال،واعيانيأثقلني:أي،الأمرهذأعافنيقد:الرجليقؤل!المعييص،المثقلءالشتي:أيضأوالعائل

الوافر]:أمنالفرزدق

عالا،لحدثانفيالأترمااذافريبىمنالجحاجحالغرترى

له.قصيدةفيالبيتوهذا

ولامتكئراء،ولأجثارا،كنلاأي01]-9:الضحىأ!،لحهزف!الشإللوأما!ئتهزايهتير-نج!)،نا

اللهمنجاءكبماأقي":11]الضحى-:أ.!،+فطذريك)؟،ئا-بنعضه.انثهعبادالضعفاء-منعلى"فظافحاشا

صو.اليهاوادعاذكرهاايفحدثالنبوةمنوكرامتهنعمتهمن

افله.مناليهيطمئنمنالىسزا،النبؤةمنبهالعبادوعلىعليهبهاللهأتعممايذكريشحاللهرسولفجعل

واوقاتها"الضلاة،-.من!جم%الئبئي-عليسبحانهالفهما!افتزض!ابتداء

وبركاته.اللهورحمةوعليهمعليهوالسلأم،واله!كصرواللهرسولفصلى،الضلاةعليهواقترضت

لا:ركعتينركعتينالصلاةفرضت

قالت:عنها.؟اللهرضيعائشةعنالزبير،بنعروةعن،كيسانبنصالحوحدثني:اسحاقابنقال

تعالىاللهانثمصلا؟،كلركعتينركعتينعليهافترضتماأولجمفهاللهرسولعلىالصلاصاقترضت

ركعتين.الأوليفزضهاعلىالسفرفيوأقرهاأزبعا،الحضرفيأتمها

|لوضوء:ع!%اللهرسوليعفمجبريل

جبريلاتاه-جوالكرسولعلىآقترضتحيقالفحلاةأن،العغأهلبعضوحدثني:اسحاقابنقال

!شجبريل-فتوضا،كاعينفانفجرت"-منه،الواديناحيةفيبعقبهلهفهمز،مكةباعلىوهر

ثم،توضطجبريلرأىكما!اللهرسولتوضأثم،للصلاةالالهوركيفليريهاليهينطرياللهورسول

.ء!جبريلنصرفاثم،بصلاتهيك!اللهرسولوصلىبهفصلىجبريلبهقام
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:والصلاةالوضوءخديجةيعلمعني!اللهرسول

توضاكمافتوضأت؛جنريلأراهكماللضلاةالالهوركيفليريهالهافتوضأخديجةب!اللهرسولفجاء

بصلاته.فصلت،جبريلبهصلىكما!اللهرسولبهاصلىثئم،السلامعليهاللهرسوللها

:الصلاةمواقيت

كثيرنافعوكان-مطعمبنجبيربننافععن،تيمبنيمولىمسلمبنعثبةوحدثني:اسحاقابنقال

الظهربهفصلى!جبريلاتاه-لمجن!اللهرسولعلىالصلاةاقترضتلما:قال-عياسابنعنالرواية

ثئم،الشمسغابتحينالمغرببهصلىثم،مثلهظلهكانحينالعصربهصلىثم،الشمسمالتحين

الظهربهفصلىجاءهثمالفجر،طلعحينالصبحبهصلىثئم،الشفقذهبحينالاخرةالعشاءبهصلى

غابتحينالمغرببهصلىثم،مثليهظلهكانحينالعصربهصلىثم،مثلهظلهكانحينغدمن

مسفراالصبحبهصلىثئم،الاولالليلثلثذهبحينالاخرةالعشاءبهصفىثم،بالأفسلوقتهاالسمس

بالأفس.وصلاتكاليومصلاتكبينفيماالصلاةمحعد،يا:قالثم،مشرقيغير

الإسلامالىالسابقينذكر

ع!أ:اللهبرسولايماناالناسأول

اللهمنجاءهبماوصدقمعهوصلى!كلا!اللهبرسولامنالناسمنذكبراؤلكانثئم:اسحاقابنقال

يومئذ.سنينعشرابنوهو،هاشمبنالمطلبعبدابن،السلامعليه،طالبأبيبنعليتعالى

عي!:الرسولكنففيبنشأتهعلنيعلىاللهنعمة

.الإسلامقبل!اللهرسولحخرفيكانانه!هطالبأبيبنعليعلىاللهأتعممماوكان

منكان:قال،الحخاجأبيبنجبربنمجاهدعن،نجيحأبيبنعبداللهوحدثني:اسحاقابنقال

أزمةأصابتهمقريشاأن؛الخيرمنبهوأراده،لهاللهصنعومما،طالبأبيبنعليعلىاللهنعمة

"يا-:هاشمبنيأيسرمنوكان-عمهللعباسءجمرواللهرسولفقالكثير،عياليذاطالبأبووكان،شديدة

فلنخففاليهبنافاتطلق،الأزمةهدهمنترىماالناسأصابوقد،انعيالكثيرطألب؟لاأخاكان،محثاس

أباأتياحتىفانطلقا،،نعم:العثاسفقالعته"فنكلهمارجلأأنتوتاخذرخلأبنيهمناخذ،محيالهمنعته

أبولهمافقال،فيههمماالناسعنينكشفحتىعيالكمنعنكنخففأننريدانا:لهفقالاطالب

شئتما.مافاضنعاعقيلأليتركتمااذا:!الحب

وطالبا.عقيلا:ويقال:هامابنقال

الله!رسولمععلييزذفلم،اليهفضمهجغفراالعثاصقوأخذ،اليهفضقه!*عليااللهرسولفأخذ

حتىالعباسعندجغفريزلولم،وصدقه،بهوامن،!هعليفاتبعهنبيا،وتعالىتبارلاللهبعثهحتى

.]16182/الأربونهاية2313/الطبرى31ماريخ0عنهس-واشتغنىأسلم
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:يصليانعليمع!كي!اللهرسوليرىطالبأبو

شتكابلىخرجءاالالخلا)7!خترط!بئأجماق!اأدله؟ءو!سولشاقالم!علمأدمك!ب!تض!كعؤ+إسضلقاجمنع3قالى

فيصليماق،قومهسرسئوءآعدمامهجميهغوخ!طالك!ابتيا2-"نجي!لامسفي!منطخالمحبأبي.صبخئ-عليئ"ففهوخرجمكة

وهمايوماعليهماعثرطالبأباانثميمكثا،أقاللهشاءماكذلكفمكثارجعا،أفسيافاذافيها،الصلوات

هذا،عمافيدا:قالبه؟تدينأراكالذيالدينهذاما،اخيابنياع!عر:اللهلرسولفقال،يصليان

وانتالعبأد،رشولأاثىبهاله"بعثنيجم!'قاؤكمأأوابزاهيم"-أبيم!ودير-زن!لهودبنلأملأمجتهودينفهدين

7،قالكمااوغليهاواعاننياتيهأجابنيمنوأحق،-سالفدى%لىودعوئهالنصيحةلهلمب!نتفناخقعئمع63يلا

يخنمئنلأواللهولكئن،عليهكانواومالاابائيدينأفارقأنأشتطيعلأرإني،احيأببنء*أئ-إة*طالملمبأبو2/فقاذ

أبتيا:فقال؟عليهانتلأاتذجمماألدينهذاما!س،+شي:7!ايءفالورلعفيئالهدوذكزوا؛3بقيتماعتكرههبشيئء%ثيذ

صلا!ءكا،كلاء3ص،،-/--،"ء3ء-،-ع!-?ص

لمانهأما:لهقالانهفزعموا؛واتبعته،دلهمعهوصليت،بهجاءبماوصدقته،اللهوبرسولنجالتهبامنت

كا.منه]اقريبا3!31ء2/ألطبريفبموالخبربر،682.لأ16لأرفي7أنفايةأراجع.،-فالزلىمهخير3%لا-لا)انمىئذعذ

كا8:2لةحاربنزيداسلام

الكلبي،القيسامرىءبنعبدالعرىبنكغببنشرخبيلبنحارثةبنزيداسلمثم:إسحاقابنقال

طالب.أبيا\بنعليبعدوصفىاسلمذكيراولوكان،لمجوو'اللهرسولمولى

302لأ"47+صجص-"كا--"صلا-ص-1!-3لألأ؟-!3/؟7!ء"--ء!--1-7*لاءلأد--ءلأ؟وفحته!وزيد.3تش!به

بن3عأمزبنأمرىءكا؟ثقيتشبن!/عمخبدابعزى+"نجنلا!كعببنصمراحيلنجن73حاركهصنجن"3هئ!ئامرعلح!:ءزيك!ابققال

بنرفيدةبناللاتزيدبنعذرةبنعوفبنبكربنكنانةبنعوفبنوذعبدبنعامربنالتغمان

-جارثة.وصيف،بن،نجبهم،زيدبرقيتياكالساممنيدبمخوبلد،ينجبزامبنحبهييمسوجمابئ-،وبرةبئ،كل!ببنثور

اقيجمقةيااجتاري:لهافقال،يكح!'اللهرسوكعنديومئذوهيخبريلد،بنتخديجةعمتهعلحهفدخلت

فبزهبتهمنهالأ،فاسشبرهبهعنذها،يكوواللهبىسولدنراهفأخ!ذتبما،،زيدافاختارت،يخهر!"لكشمتالغلمالق*هؤلأء

،3ع.اليةحىلر3انتجيلوذلك،وتبتاهمج!3"اللهلأرسوذفأعتقه،له

*،؟/ة7!*:ابيميلى]أمقلأفقاله،لأفقدهخيبن،لاعليهوب!كبئ!شديدا؟جزعاعاليه؟ححف!قدحارثةأبيهوجمافيو

2شنهدأإلأجلئ؟؟أ-تر!أأقعيرص!مىأجيلافعج!ىم!اذرولمزيد،3عتبئيكعنتيت

353!لا-،"2ء7كا

الجبل؟غاللث"امالمئئقكببجبد!ط/أنجاللث،.لسبإيلوإنجمنىما-ادءري!والنلإ؟

بحلليدجوعكالذ،تنمامنفحسمياؤبة؟الدهرلكهلشغريليتويا

.صه-ص.ء،،ء،"!

افلغربهااذاذكراهوتغرضطلوعهاعندالشمسىتذكرنيه

وجسلوماعليهحزنيماطوكفياذكرههيجنالأزواحهئتواق

الإنجلاتسأم(والئ!طيبهافاض!أمولالاكايخصاهدةاالإزخم!فيالجهسبئنمقىس!مأعنطل

الأملسغؤهطقفابةاممرىكلفتبهلمنثتيع!لئت!أينياؤح!اتي

شن!كافىمندكه،فأحئمضثفت!ة"ي!!:رشرقه/اللةلهخممالم!ض،الله!رسولعندوهوعليهقدمثم
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وصلىواسلمفصدقهاللهبعثهحتى!اللهرسولعنديزلفلم؛عندكأقيمبل:فقال"ابيكمعفاتطلق

حارثة.بنزيدأنا:قال5]:الأحزابأ!لأ!ابهتم)ا!عوهتم:وجلعزالهانزلفلما،معه

السابقين:منمعهومنبكرأبياسلام

بنعامربنعثمانقحافةابيواسم،عتيقواسمه،قحافةأبيبنبكرابوإسلمثئم:اسحاقابنقال

ففر.بنغالببنلؤقينجنكغببنمرةنجنتيمنجنسغدبنكغبنجنعمرو

وعتقه.وجههلحسنلقبوعتيق،عبداللهبكرأبيواسم:هشامابنقال

رجلابكرأبووكان،رسولهوالىاللهالىودعا،اشلامهأظهر!بكرأبوأذلمفلما:اسحاقابنقال

وشبر،خيبرمنفيهاكانوبمابهاقريثيىوأعلم،لقريثيىقريثيىانسبوكانسفلا،محثبا،لقومهمؤلفا

لعلمه،؛الامرمنواحدلغيرويألفونهيأتونهقومهرجالوكان،ومعروفيخلتيذاتاجرارجلاوكان

ويجلسيغشاهممنقومهمنبهوثقمنالإشلاموالىالهالىيذعوفجعل،مجالستهوخن،وتجاريه

بنشمسعبدبنأمئةبنالعاصابيبنعفانبنعثمان-:بلغنيفيما-بدعالهفاسلم،اليه

غالب.بنلؤقيبنكعببنمرةبنكلاببنقصيئبنمنافعبد

.لؤيبنكغببنمرةبنكلاببنقصيئبنالعزىعبدبنأسدبنخويلدبنالعرامبنوالربير

.لويبنكعببنمرةبنكلاببنزفرةبنالحارثبنعبدبنعوفعبدبنعوفبنالرحمنوعبد

بنمزةبنكلاببنزهرةبنمنافعندبناهيببنمالكوقاصأبيواسم،وفاصأبيبنوسغد

لؤقي.بنكعببنمزةبنتيمبنسعدبنكعببنعمروبنعثمانبنعبيداللهبنوطلحة،لؤيبنكغب

وصلوا.فأسلموا-لهاستجابواحين-!ؤاللهرسولالىبهمفجاء

ونظزكبوةعتدهفيهكانتالأالأسلامالىاحدادعوت)ما:بلغنيفيمايقول-يخ!داللهرسولوكان

الاربانهاية.فيه،ترددومالهذكرتهحينعتهعكمما،قحافةابينجنبكرابيمنكانماالأوتردد،

.[16/187

ايسحاق.ابنغيرعن،بدعائه:قوله:هشامابنقال

الرجز]:امنالعخاجبنرؤبةقال؛تلئثعكم:قوله:هشامابنقال

عكمومابهاوثابفآتصاع

لمجؤاللهرسولوصذقوافصقوا،بالإسلامالئاسسبقواائذينالثمانيةالنفرهؤلاءفكان:اسحاقابنقال

الله.منجاء5بما

وآخرين:عبيدةأبياسلام

بنضئةبنأهيببنهلالبنالجراحبنعبداللهبنعامر:واسمه،الجراحبنعبيدةأبوأسلمثم

فهر.بنالحارث

بنيقظةبنمخزومبنعمربنعبداللهبنهلالبنالأسدعندنجنعبدالله:واسمه،سلمةوأ"بو

.لؤيبنكعببنمرة
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بن-جندبأبايكنى/أسدوكان)-اسدبن-منافعبدالأرقمابيواسمالأرقم،ابيبنوالأرقم

.لؤيبنكعببنىمرةبنيقظةبنمخزومبنعمربنعبدالله

،لؤيبنكعببنهصيصبنعمروبنجمحبنحذافةبنوهببنحبيببنمظعونبنوعثمان

بنمنافعبدبنالمطلبعبدبنالحارثبنوعبيدة؟حبيببنمظعونابناوعبداللهقدامةوأخواه

بنالعزىعبدبننفيلبنعمروبنزيدبنوسعيد،لؤيبنكعببنمرةبنكلاببنقصي

بننفيلبنالحطاببنتفاطماةوامرأته،لؤيبنكعببنعديبنرزاحبنرياحبنفرطبنعبدالله

الخطاب.بنعمرأخت؛لؤيبن-كعببنعديبنكارزاحبنيرياحبنقرطبنعبداللهبنالعزىعبد

.صغيرةيومئذوهي،بكرأبيبنتوعائشةبكر،أبيبنتوأسماء

.زهرةبنيحليفالارتبنوخباب

خزاعة.منهو:ويقال،تميمبنيمنالأرتبنخباب:هشامابنقال

كا.وقاصأبيبنسعدلا-أخووقاصابيبنوعمير:اسحاقابنقال

بنتميمبنالحارثبنكاهلبنصاهلةبنمخزومبنشمخبنالحارثبنمسعودبنوعبدالله

.زفرةبنيحليفهذفيبنسعد

بنغالببنحمالةبنالعزىعبدبنسعدبنعمروبنربيعةبنمسعودوهو،القاريبنومسعود

.القارةمنخزيمةبنالهونبنسبيعبنعائذةبنمحلم

ط:الرجز][منيقالولهم،لفب:والقارة:هشامابنقال

راماهامنالقاإرةأتصفقد

ء.رماةقوماوكانوا

بنعامربنحسلبنمالكبننصربنودعبدبنشمسعبدبنعمروبنوسليط:اسحاقابنقال

فهر.بنغالببنلؤقي

عمرو.بنحاطبوأخوه

لؤي.بنكعببنمرةبنيقظةبنمخزومبنعمربنعبداللهبنالمغيرةابنربيعةابيبنوعياش

التميمية.مخربةبنسلامةبنتأسماءوامراته

.لؤيبنكغببنهصيصبنعمروبنسهمبنسعدبنعديبنقيسبنحذافةبنوخنيس

.العزىعبدبننفيلبنالخطابآلحليف،وائلبنعنزمن،ربيعةبنوعامر

نزار.بنربيعةمن،وائلبنبكراخو،وائلابن:عنز:هشامابنقال

بنغنمبنكبيربنمرةبنصبرةبنيعمربنرئاببنجحشبنوعبدالله:اسحاقابنقال

شمس.عبدبنأميةبنيحليفا،جحشبنأحمدأبووأخوه،خزيمةبناسدبندودان

خض،من،قحافةبنمالكبنكغببنالنحمانبنعميسبنتأسماءوامرأته،طالبابيبنوجعفر

بنهصيصبنعمروبنجمحبنحذافةبنوهببنحبيببنمعمربنالحارثبنوحاطب

.لؤيبنكغب
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بنحسلبنمالكبن،نصربنوقيعبد3بنقيشأبيبنعبداللهبنالمجفلبتتفاطمةوامرأته

فهر.بنغالببنلؤيبنعامر

يسار.بنتفكيهةوامرأته،الحارثبنحالابواخوه

بنهصيصبنعمروبنجمحبنحذافهبنوهب"/بنحبيببنمعمربنالحارثبنومغمر/

لأ-لا3-كالأ721ء،*ى،صلا.لؤيبنكعب

7"إص،-وفب-.بنحبيببنمظعولان-3بنعثمانبنءوالسأئب

.لؤيبنكغببنحزةبن-بن؟حكلابرهرةبن-الحارثبنعبدعئدسعوف!ءبنبنآزهربنوالماللب

بنكغببنهصيصبنعمروبنسفمبنسغدبنسعيدبنصبيرةابنعوفابيبنترفلةوامراته

.لؤي

.لؤيبنعكدببنلاعدقيبنياخواسيد،بنعبداللبمابن"نعيحواسمه،والنخام

بنعدقيبنعويجينعييدبنعوفبنعبداللهبناسيدبنعبداللهبننعيمهو،ه!ثباماينقال

الجنة".3فينخمهسمغت3"لقذ:مالع!'الكرسوللأنالنخامسميداتما،لؤيبنكعب

ح!ه.اوصوته:نحمه:هثامابنقال

-3ع-كا!ن!.الصذيقبكرأبيمولى،فهيرةنجنوعامر:اسحاقابنقال

منهم.!غهبكرأبوأش!ر|هأضعود،الأسد،3موئديمقموئذفهيرةنجنعامز/ةهثامابنقال3

بنقصيبنمنافبن/عبدعبد-شبمسبنامئةبنانعاصبنسعيدبنوخالد:اسحاقابنقال

ءلاكاكا/كا-و--بؤقيبزركغببنمزةببنكلاب7

عمرو،بنمليحبنسيعدبنجغئمةإبنيثيعبنبياضةجمنعامرصبناسعدبنخلفأءبنتأمينةوإمرإته

33ءحشاعة!.في

خلف.بنتهمينة:ويقال!:هشامابنقال

بنحسلبنمالكبننضربنوذعبدبنشمسعبدبنعمروبنوحاطب:اسحاقابنقال

فهر.بنغالببنلؤيبنعامر

بنمنافعبدبنشمسعثدبنزبيعة7بنغتبةبن-هشامابنقالعفيماضهشم-واشتفةحذئفةوابو

سس-3لالاكاكا.لؤفيبن3كئببنمرةبنكلاببنقضي

تميم،بنمناةزيدبنمالكبنحتظلة3بنيربوعلابنثعلبةبن(غرينعبنمناتعبذ-بنعبداللهبنؤ"ؤأفد/

+336لأ/"--3-?كحب".بنىعدكببنيحليف

)آذعوهتم:تعالىاللهأنزلفلما،فتبئاه،نفيلبنالخالابمنفباعوهباهلةبهجاءت:هشامابنقال

المدنيغعمروابودقالهفيما،اللهعبدبنواقدانا:قاله]:صالأجزإبأ،لأبابهتم

بنيمن،غيرةبنناضببى-ياليلبن-عبدالبكير،بنود!اياسقوعاقلوعامزررخالد:/اسحاقابقىقال--

--3-كعب-.بنعديبنيكئانة-،-حلفاءبنعبدمناةبنبكر-لقليثبنسغد

الاع-3؟.يقطةبنمخزومبنيحليفياسر،بنوعمار
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مذحح.منعنسيئياسربنعمار:هشامابنقال

مزة.بنتيمبنيحليف،قاسطبنالنمرأحدسنانبنوصهيب:اسحاقابنقال

بنافصى:ويقالنزار،بنربيعةبنأصدبنجديلةينأقصىبنهنببنقاسطبنالنمر:هشامابنقال

تييم،بنسغدبنكغببنعمروبنجدعانبنعبداللهمولىصهيب:ويقالأسد،بنجديلةبندعمي

منهم،فاشتريالزومأزضفيأسيراكانانما:قاسطبنالنمرمنأنهذكرمنبعضفقال،روميئانه:ويقال

.226]3/الطبقاتفيسعدابناخرجها."الزومصابق)صهيث:-!النبيعنالحديثفيوجاء

الله:دينالىبالدعوةيجهرع!اللهرسول

بمكة،الإسلامذكرفشاحتىوالنساء،الرجالمنأزسالأالإسلامفيالناسدخلثم:اسحاقابنقال

وا!،بأمرهالناسيباديوأن،منهجاءهبمايضدعاقمج!يرررسولهأمروجلعزاللهانثم،بهوتحدث

ثلاث؟دينهباظهارتعالىاللهامرهأنالىبهواستترأمره-جيناللهرسولأخفىمابينوكان،اليهيدعو

الحجر:أ!"اليثركينعنو3غرفقنؤمربماإفاضدغ:لهتعالىاللهفالثم،مبعثهمن،بلغنيفيما،سنين

ا!قضلعصؤكلان!اتعؤنبمنانجعكلسنجاصكولمحفضالاقر%!عشيرتلث)وأنذز:تعالىوقال49]

216].-214:النمعراءأ!!لقملونتضابرىء

خالد-بنخويلدواسمه-الهذليذؤيبأبوقال،والباطلالحنبيناقرق:فآضدغ:هشامابنقال

]:الكاملامنوفحلهاوخشآدنيصف

ويصدعالقداحعلىيفيضيسروجمانهربابةوكأنهن

الرجز]:[منالعجاجبنرؤبةوقال؟لهدصيدةفيالبيتوهذاأتصباءها،ويبينالقداحعلىيفرق:اي

ظلممنوتنفيبالحنتضدعالمتتقموالاميرالحليمأتت

له.ارجوزةفيالبيتانوهذان

لهم:المشركينوقتال،خفيةيصلونى!روالنبيأصحاب

منبصلاتهمفاستخفوا،السعابفيذهبواصلوااذاب!اللهرسولأضحابوكان:إسحاقابنقال

ظهرإذمكةشعابمنشغبفيعيماللهرسولأصحابمننفرفيوفاصأبيبنسغدفبينا،قومهم

فضرب؛قاللوهمحثى،يضنعونماعليهموعابوا،فناكروهم،يصلونوهم،المشركينمننفرعليهم

.الإسلامفيأفريقديمأولفكان،فشجهبعيربلحيالمشركينمنرجلايومئدوفاصأييبنسعد

له:طالبأبيومساندةلهقومهعداوة

قومه،منهييعدلم؛اللهامرهكمابهوصدع،بالإسلامقومهمجوناللهرسولبادىفلفا:اسحاقابنقال

يخلآفهوانجمعوا،وناكروه،أعظموهذلكفعلفلفا،وعابهاالهتهمذكرحتى-بلغنيفيما-عليهيردواولم

عفه!هاللهرسولعلىوحدب،مستخفونقليلوهم،بالإسلايممنهمتعالىاللهعصممنالأ،وعداوته

شيء.عنهيردهلا؟لامرهمطهرااللهأفرعلىيك!رواللهرسولومضى،دونهوقام،ومنعه،طالبأبو
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عمه:الى-لجي!%النبييشكونالمشركون

نأورأوا،آلهتهموعيبفراقهممنعليهأنكروهشيءمنيعتبهملا-لمجتاللهرسولانفريشراتفلما

طالب،أبيإلىقريخشأشرافمنرجالمشى؛لهميسلمهفلمدونهوقامعليهحدبقدطالبأباعمه

بنلؤقيبنكعببنمرةبنكلاببنقصيبنمنافعبدبنشمسعبدبنربيعةابناوشيبةعتبة

بنمزةبنكلاببنقصيبنمنافعبدبنشمسعندبناميةبنحزببنسقيانوابو،غالب

فهر.بنغالببنلؤيبنكغب

صخر.سقيانابيواسم:هشامابنقال

بنالعرىعبدبنأسدبنالحارثبنهشامبنالعاصواشمه،البخترقيوأبو:اسسحاقابنقال

.لؤيبنكغببنمزةبنكلاب

هاشم.بنالعاص:البختريأبو:هشامابنقال

بنكعببنمرةبنكلاببنقصيبنعبدالعزىبناسدبنالمطلببنوالأسود:اسحاقابنقال

بنعمربناللهعندبنالمغيرةبنهشامابن-الحكمأبايكنىوكانعمرو،واسمه-جفلوأبو،لؤي

بنيقظةبنمخزومبنعمربنعبداللهبنالمغيرةبنوالوليد؛لؤيبنكعببنمرةبنيقظةبنمخزوم

بنعمروبنسفمبنسعذبنحذيفةبنعامربنالحجاجابناومنئهونبيه،لؤيبنكغببنمرة

وائل.بنوالعاص؛لؤيبنكعببنهصيص

.لؤيبنكعببنهصيصبنعمروبنسفمبنسعدبنهاشمبنوائلبنالعاص:هشامابنقال

ديننا،وعابآلهتنا،لسثقداخيكابنان،طالبأبايا:فقالوا،منبممشىمناو:اسحاقابنقال

منعليهنحنمامثلعلىفاتك،وبينهبينناتخليانواماعناتكقهانفامااباءنا،وضللاخلامنا،وسفه

عنه.فانصرفواجميلا،رذاوردهمرفيقأ،قولأطالبابولهنمفقال،فنكفيكه،خلافه

دعوته:فييستمرع!الرسول

حتى،وبينهمبينهالامرشريثم،اليهويدعو،اللهدينيظهر؛عليههوماعلىءلمج!اللهرسولومضى.

بعضابعضهموحضق،فيهوتذامروابينها،-كلدءاللهرسولذكرقريمثقواكثرتوتضاغنوا،الرجالتباعد

عليه.

ثانية:مزةطالبايالىالوفدرجوع

وانافينا،ومنزلةوشرفاستالكان،طالبأبايا:لهفقالوا،أخرىمرةطالبأبيإلىمشواانهمثم

وعيبأحلامناوتسفيهابائناشتممنهذاعلىنضبرلاواللهواناعنا،تتههفلئماخيكايبئمناستتهينالفد

عنه،انصرفواثم،لهقالواكمااو،الفريقينأحديهلكحتى،ذلكفيدمايالننازلهأوعتاتكفهحتىالهتنا

خذلانه.ولا،لهمجم!اللهرسولباسلامنقسأيط!تولم،وعداوتهمقومهفراقطالبأبيعلىفعظم

-لمج!و:النبيفيأبىعليههوماتركىح%النبيعلىيعرضطالبابو

قالواحينقريثاأن،حذثأنهالأخن!،بنالمغيرةبنعتبةبنيعقوبوحدثني:اسحاقابنقال
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ليفقالواجاؤوييقدقومكان،أخيابنيا:لهفقالىشئ!اللهرسولالىبعث،المقالةهذهطالبلأبي

فظن:س-دال،صأطيقلاماالأمرمقتمحفلنيئولا،3،نفسكوعلئعليفأبق،له3قالواكانوالفذيوكذا،كذا

:قال،3معهوالقيايمنضرتهعنضحفقدوأنه،وفسلمه-خاذلهوأنهفيهء-بداء،لعفبداقدأنهع!اللهرسول

الأمرلاهذا-أتركلأأنعلىي!يماري!نيوالقمرفي-يينيلوءوضعراءالثئنسوالله،عم"ياع!'اللهرسولفقال

أبوناداهوتىفيحأ،،قامثخ،فبكىمججفهاللهاشتخئركارسولثمززقالما"تركتهما-نيهأهلكأواللهيظهرهحتى

أحببت،ما،ايخيي-فقلابنيااذهمبه:فقال،جم!'اللهرسولعليهفأقبل:قال،أخيابنيااقبل:ففالطالب

لأ.أبدألشيءاسلمكلافوالله

-ء3"أ!"لأ-كا-كا+-ع"/"?.!*7?2:أخرى3مرةطالبأباتفاوضقريش

واسلامهعق!!الله!وسولخذلانابىقدطالبأباانعرفواحين-قريشاانثم:اسحاقابنقال

يا-:بلغني--فيماختهفقالواع،المغيرةبن"الوليدبنبعمارةاليهمشوا.-وعداوتهمذلكفيلفراقهموانجماعه

فهوولدا،/!واتخذهونصره/غقفهففك،7!فخذه-وأنجمفهقريثسفيفتئأتهدالوليدبنعمارةهذا،طالبابا

أحلامهموسفه،قومكجماعةوقزقانأنمذ،+وديندينلطخالفقدالذ.قي"هذاأخيكابناليناوأن!لم،لك

ابنيوأعطيكملكبم"أغذوهانجنكمالغطونني،ت!ومونئيما!والله.لبئق،.ققاذبرنجلرجلهوفانما،فنقتله

وأدله:قصحيبنلىمنأفعبدبننبرفلبنعدلأقيبنالمطغمرفقال.قاذ:+أبدا،يكؤنلاماواللههذا؟!تقتلونه

فقالشيئا،منهمتقبل.أنقما!أراكءتريد3،تكرههمماالتخلصعلىوجهدواقومكأتصفكلقدطالبأبايا

بدامافاصنععلىأ،!القوموفظافرةخذلانيأخمغتقد؟ولكنك،ما+انصفونيوالله:للمطعمطالبأبو

-ء!ء!كاىء"*!-7--!ى7!)لأ!"3!س3لا-.فالكمااو،لك

كا-؟لأ-سص*كا؟9-"ععى!؟:/قريشئل،؟-/منخدلهمنلهجوطالبأبو

الموموتنابذ،الحزبوحميتالأفر،فحقب:قال

عبدبنيمنخذله؟منويعئم،عديبنبالمطعميعرض

لا-3لا]:سالطويلأمنامرهممنتباعدوما

ومطعبم:والوليدلعمروقلألا

رغاؤهكثيرحبحابالخورمن

بلاحتيليسالوزدخلفتخلف

وأمناءأبينامنأخويناأرى

تجزجماولبهقأنزلهمابلئ

ونوفلا-شمسبىعندخصوصاأخمق

أخرئهما3فيللقومأغمزاهما

لهأتجالامنانمخدفيأشركاهما

كاء/ء3لامستد!موزهرةومخزوثموتيم

ذلكعندطالبابوفقالبغضا،بعضهموبادى،

سألوهماويذكرقريشى،قبايلمنعاداهومقمناف

ببهز3طتكمحيامن3حظيليت-لا

.5؟،
قطربولهمنالساقينعلىيرس

وبر:لهقيلالفيفاءعلامااذا

الأفرغيرناص".الن:قالأاذا"سئلا

/صمخر7عفتيسذيورأسمنلأجرجمتكما

الجمريتبذ*لامامثلنبذائاهمأ

صفزأكفهمامتفمأضنبحافقذ

ذكرلهيرصقأنالاالناسمن

الهـنضمر"بغي،إذا-عولئكال!نماوكاسوا*
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عداوةمنا،ءتتفكلافؤالالله

وعقولهمأخلامهمدسف!هتففذ

ء.فيهماأقذعتربهنا"منها-بيتين:هشامابنقال؟
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شفزنسلنامنلأكانصماعجمنهموء

جفزصنعتمابئسكجفرنواو كا

فيجيبونه:قومهلذلكويدعومج!يا!اللهرسوليمنعطالبأبو

الذينكييهاللهرسولأصحابمنمنهمالقبائلفيمنعلىينهمتذامرواقريثأانثم:إسحاقابنقال

اللهومنع،دينهمعن!يفتنونهم،يمذبونهمالمسلميقمنفيهممنعلىقبيلةكلفوثبت؟معهاسلموا

بنيفي-يصنحونمايصنعونقريشاراىحين-طالبأبوقاموقد،طالبأبيبعمهمنهملأع!ورسوله

وقاموا،إليهفاجتمعوا،دونهوالقيامعج!اللهرسولمتعمنعليههوماالىفدعاهمالمطلبوبنيهاشم

.الملعوناللهعدؤلهبابيمنكانماالأ،اليهدعاهمماالىواجابوه،معه

:عفضلهويدكربم!ي!اللهرسولىلأمنععلىوافقهمنيمدجطالبأبو

قديمهم،ويذكر،يمدحهمجعل،عليهوحدبهممعهجهدهمفيسرهماقومهمنطالبابورأىفلما

[منفقال،أمرهعلىمعهوليحدبوا،رأيهملهمليشد؛متهمومكانه،فيهمع!حاللهرسولفضلويذكر

-ء:]الطويل

وصميمهالسرهامنافيفعبد-لمقخرقريشقيوماانجتمعتاذا

وقديفهاأشرافهاهاشمففيصلأمنافهاعنداشرافحضلتفان

وكريمهاسزهامنالمفمطفئهومحمدافانيومأفخرتواق

حلومهاوطاشتتظفرفلمعليناوسمينهاغثهاقريشقتداعت

نقيفهاالخدودصعرثنوااذا-ما3؟ظلامةنقرلاقديماوكنما

يرومهامنأيخجازهاعنونضربصكريهةيومكلحماهاونحمي

أرومهاوتنميتندىبأكنافناوانماالذواءالعودانتعشبنا

ع!ياإ:النبيأمرفييتناقشونولريشالمغيرةبنالوليد

لهم:فقال،الموسمحضرومد،ف!همسنذاوكالط،لاقريشمننفراليهاجتمعالمغيرةنجنسألوليدانثم

صاحبكنمبأفرسمغواوقد،فيهحععليكمشتفدمالعربوفودوان،-الموسمهذاحضرقدائه،قريشمعشريا

فأنت:قالوابعضا،بعضهقولكمويردبعضا،بعضكمفيكذبتختلفواولاواحدا،رايأفيهفاجمعواهذا،

لا:قال،كاهن:نقولقالوا:؟-اسمعفقولواانتمبل:قال،بهنقلرايالناواقمفقلشص!ىعبدأبايا

ما:قال،مجنون:فنقول:قالوا،سجعهولاكاالكاهن*لزمزمةهوفماءالكفانرأينالقد،بكاهننهوما،والله

شاعر،:فنقول:قالوا،وشوستهولاتخالجهولابختقههوفماوعرفناهانجنونرأينالقد،بمجنونهو

بالشعر؟هوفما،ومبسوطهرومقبوضهوقريضهوهزجهرجزهكلهالشعرعرفنالقد،بشاعرهوها:قال

عقدهم،ولابنقثهمهوفما؟ويسحرهمالسخاررأينالقد،بساحيرهوكاما:قال،ساحر:"فنقول:قالوا

قال-لجناةفرعهوان،لعذقأصلهوان،تحلاوة!لقولهانواللهقال!-:شضيى؟؟غندأبايانقولفما:قالوا
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تقولوالانفيهالقولافربوان،باطلأنهعرفإلأشيئاهذامنبقائلينأنتموما-لغدقويقال:هشامابن

وبين،وزوجتهالمرءوبين،وأخيهالمرءوبين،وابيهالمرءبينبهيفرقسحرهوبفولجاء،ساحرهو

أحدبهميمرلا-الموسمقدمواجين-الئاسبسبليجلسونفجعلوا؟بذلكعنهفتفزقوا،وعشيرتهالمرء

.امرهلهموذكروا،اياهحذروهإلأ

الوليد:شأنفيالقرآننزول

مالال!وجعقت!وحيهاضلقتومق)ذقىق:قولهمنذلكوفيالمغيرةبنالوليدفيتعالىاللهفأنزل

المذثر:أ!!عنيدا!لئا؟نإتوص!أريدأنيطمعنم!!ضهيهالوومثدت!شهوداولين!مدودا

خصيما.:اي-16]11

الرجز]:[منالعجاجبنرؤبةقال؛مخالفمعاندعنيد::هشامابنقال

العندرأسضرابونونحن

له.أرجوزةفيالبيتوهذا

عبىثم!نظرثم!قدريخفننلصم!فذريخفففل!وقذرفكرإفي!صعودا)سأزهقفد

17-22].!!أ|لمدثر:ولسر

الرجز]:[منالعجاجقال؛وجههكره:بسر:هشامابنقال

منهسابسراالفحيينمضئر

له.ارجوزةفيالبيتوهذا،وجههكراهيةيصف

25].-23المذثر:أأتبشر!!إلافولهداإن!يؤثرتحرإلاهداإقفقال!واشتكبرإتر)ثم

معهكانواائذينالنفروفيتعالىاللهمنبهجاءوفيما!مرسولهفيتعالىاللهوأنزل:اسحاقابنقال

جعلوأآتذين!المفتسمينبملىانزلنا)كما:تعالىاللهمنبهجاءوفيماغيماللهرسولفيالقوليصئفون

!!يعملون؟نوأضا!أتجحينلنشلثهر)دؤرئبثأصنافا:أي19]-09[الحجر:!!عضحينأئقرهان

.39]-29:الحجرأ

الرجز]:[منالعجاجبنرؤبةقال؛فرقوه:عضوه:يقول،عضة:العضينواحدة:هشامابنقال

بالمعضىاللهدينوليس

له.أرجوزةفيالبيتوهذا

وصدرت،الناسمنلقوالمن!يهي!اللهرسولفيذلكيفولونالنفرأولئكفجعل:اسحاقابنقال

كفها.العرببلادفيذكرهفانتشرمج!رو؛اللهرسولبأمرالموسمذلكمنالعرب

لهم:ع!ي!النبيمسلمغيرأنهويخبرهمقريمنه!علىيعتبطالبأبو

وبمكانهمكةبحرمفيهاتعوذالتيقصيدتهقال،قومهمعيركبوهانالعربدهماءطالبأبوخشيفلما

مسلمغيرأنهشعرهمنذلكفيوغيرهميخبرهمذلكعلىوهو،قومهأشراففيهاوتوذدمنها،

]:الطويل[منطالبابوفقال،دونهيهلكحتىأبدا،لشيءتاركهولا!ؤ،اللهرسول



،الاسلاما!ليكاالسابقينذكر

-!بسهمودل!نقعوماكادأيتولمعفا

روالإذىيالعداءوءصيا!حم!ونجع!اوقد

إظند"ع!بييناقم!ؤماحألحف!هـ!وقني

صمفحبمالأءابصمفسرنبعح!!هعءلثصحجير

لماخوطي/!رههـط!يجمتد-ا-نبجتوانجضيزيت

رتاعه.3-"-.:ء.كاجمعأقجالأمأ

.،ص:و.ة..ء05

لإركعابسهبهـم-ا.لاس!عجوو!لمحمجعحىوحعيص

صوكا

لأإقم!راتها"لوء،-دامملإغفماب!بمـ!كامش

وزيسنةنههالاووالزنجامالودجترى

ص،،ء-برو

طاعننك!ل.جمقالايي-بربع!ير

يسمسععيبعيمالسم!ا3!منمعئشبمص-كعا3ومق

مكهإنه3ثـب!هرا\ازسئولموبىءلاومق

حمبطتى-سمكه-منالميم!حق3وبان!جي!بلا

الحنميررر--ا:لأيمميمعحوتج!وبلف!ححج!ر

ء(لفمفا؟!الىبين--،المزروتينوالثسوحا!

ى7

-راجممبا7كلمقج!لسلسه2لأحم!م-!بحغمهـتومق

لشهء3بم!عط!و-دإ7،!إلا+!لأصلص!ئوبحاحن!مثمع!ر-ا

عفثئة-/لا،!زلمحج!ببسما،كزتتايخهموتو

ع!ضئكا-كن-ء!!ال!ظزلحضجع+.ويميهيـل!ية

3؟!زنة11تدنرصبا-،!مافا-اءوجمسع

+!ه!،ء3!ضمل!!!3لجظفي!كمهـبر01/بردطلنج!رة

كلصـئ!7*-!ئالح!اووق!م.فيكاوكخد-ت

طما*!)ختهلفإ-ء!جل!بيفطن!داح!د-

!!مهـؤجبما؟،،!مسفمرءللؤماش!

لا3ل!هانخلإ؟عضح!قخسا+نر!ش!ا2يخ!ـك

ءأط!شا-س!حذحفنمير"،كفحع!دا،ليم!ايل!يا!

!م!بهةص،،فستبرح!ا!اوبيع!تبهيفخيضغع!ص-

!!دا2ئنجنهـش7!حوكدميمتدسه،8،كدفصنجتهخ

حمويهلمه-حي!ممز!ونعن!لمم!كا!ثسى

إل!يههم!ثسالحسديجل!قغويحميم!ر-م
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وال!وسيائلىالعزىكل*قطعواوقعذ

انمز)يل/العلعمو-أنر،طاوعواويذ

-بالاناملخلفناكيسظايد!ضيبورز

المق!ا!ول3ءترإثسق3ءجمضبوسنيض

بالو!صائل-أثئابه.منوافسكت

ص-،ص..واص

كلءتفلوحلفه!يقمضيأىلأ

رونائل.اص!لنبحكاءسنالسيولإبصقفنى

?ب
روبازلى*للسد!ي!ررحمبيبنمخي!!

كاندسثياكلسمغقوبةباكتايها

-لمحبلطك.فيحأوبسو؟3عاليناء

3لمحاو-ل--لمنمء-ما،الديئفي7!ملجتيومن

؟ونمالزلجمرل!ف!ي!ليركىورإلى

لابمعافلليسبىلاابفه!لذوبالمله

!و،لاضمائلتميكتشف!وه!بخالصحىافنما

!يخاعلكاغيزح!في!.ق!دميهعلى

حوتجمماثل3.فيهفا-!ق-صرفى؟وصما

طرإ-خلكعلبزمتىطنعير3ذقيكافيوهن

بلىلقطص!للشرا!ء4ءصسف!ضيىلىالإلرإ

الرواجممملبالأيخلإفيس!وري!قيفبرقي

وهئبمارلسصجرعةهنء!وق!ياو!ل

رولمب!روغغط--همنعنيحر7حكمامأسر!

جسلفثبفليشهثاقذفأ-9صمونين!ؤ

لاء،وءير

ببتى!برلمئسلىلخيزجمبيم-!ح!نابخ!حمجيكن!و

جملنى-عاطف!--انوييمابلوقيئا

ل!حبولفنلاأكأمببهنعااخدور!وفبزقة

،،.

يتبقنى-لمللعه*دع!!د)شجمعيدمكصقنمو. هلي

،ولاء2،كاير

وكاكياجمبلىص!بتياديخلنيرا!نتت!ر-لبل!سيد

عب!لاجملىكيي*إفثرحك!غلانلاوئظغمنس

كرنجص*!ك!نأكفسعك:نج!ط!اعنولبض!ى

س/ولمفحلاوو-"عنن.أنجنا!ونهذ!ل

-لملضلاص!ل--فيايا،،تجختلإ،لروالمانهوض
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رذعهيركبالضقنذانرىوحتى

أرىماجدإنالفهلعمروائا

سميدعالشهابمثلفتئبكفيئ

مجرماوحولاواياماشهورا

سيدا-لكابالا-قوبمتزكوما

بونجههالغماميستسقىوأبيض

هاشمالمقالهلأكبهيلوذ

وبكرهألسيدأنجرىلقدلعمري

وقنفذعلينايربغلموعثمان

يغوثهمعندوابنابيااطاعا

ونوفلسبيعمنلقيناقدكما

منهمااللهيمكنأؤيلفيافان

بقضناغيرابىعمروابووذاك

ومضبحممسئكلفيبنايناجي

يغشناانماباللهلناويؤلي

تلعبماكلبقضناعليهأضاق

حبوتناماذاالوليداباوسائل

برأيهيعاشممقامرءاوكتت

كاشحقولبناتسمغلا،فعتبة

ئغرضاعنيلسقيانابوومر

مياههوبردنجل!الىيفر

انهالمناصحفغلويخبرنا

نجد؟يومفياخذلكلم،امطعم

اللةآدوكاذخضميومولا

خطةساموكانقوئمان،أمطعم

ونوفلاشضيرعبدعئااللهجزى

شعيرةيخسلاقسطبميزان

تبدلواقوبمأخلامسفهتلقد

هاشمذوابةمنالضميمونحن

وأئبواتمالواومخروثموسهم

قومكمخيزأتتم،منافيفعبد
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المتحاملالاتكبفغلالطغنمن

بالاماثلأسيافنالتلتبسن

باسلالحقيقةحاميثقةاخي

قابلبعدحجةوتأتيعلينا

مواكلذزبغيرالذماريحوط

للأراملعضمةاليتامىثمال

وفواضلرخمبمافيعندهفهم

لاكلوجزانابقضنا،الى

القبائلتلكافرأطاعاولكن

قائلمقالةفينايرقباولم

يجامللممغرضاتولىوكل

المكايلبصاعصاعألهمانكل

وجاملشاءأفلفيليظعننا

خاتلثمبناعمروابافناج

حائلغيرجفرةتراهقدبلى

فمجادلاخشببينالازضمن

كالمخاتل؟مغرضافينابسغيك

بجاهلولستفيناورخمته

دغاولذيمبغضكذوبحسوب

المقاولعظاممنقيلمركما

بغافلعتكنملستأنيويزعيم

الدواخلعارماتويخفيشفيق

الجلائلالأمورعتدمغطيمولا

المساجلانخصوممنجدلي!ولي

بوائلفلستأوكلمتىواني

آجلغيرعاجلاشرعقوبة

عاللغيرنقسهمنشاهدله

والغياطلبناقيضاخلفبيي

الأوائلالخطوبفيقصيوآل

وخاملطملكلمنالعداعلينا

واغلكلأنركمفيئشركوافلا
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وعجزتموهتتملقدلعمري

وأتتمقديىحطبحديثاوكتتم

عقوقنامنافيعبدبنيليهن

صنغتممانتئزقومانكفاق

غالبنجنلؤيفيكانتوسائط

الحصىوطىءمنشرنفيلورهط

افرناسيتشرانقصيافأنجلغ

عظيمةقصيأليلاطرقتولو

بيوتهمخلالضربأصدقواولو

نعذهأخدبوانجنصديقفكل

مر؟نجنكلابمنرفطاأنسوى

جمعهمتبددحتىلهموهنا

فيهمالسقايةحوضلناوكان

وهاشمالمطيبينمنشباب

دماسفكواولاذخلاأذركوافما

كأئهمفيهالفثيانترىبضرب

هتدكئبمامحبوببماأمهبني

لسادةكرائمن!نحلولكئنا

مكذبغيرانقومأختاننونجغم

ينتميالبهاليلالشممنأشئم

باخمدونجداكلقتلقذلعمري

لأفلهاجمالأالذتيافيزالفلا

مؤملأيالئاسفيمثلهفعق

طائشبىغيرعادزرشيدحليم

بسئةاجيءأقلولا،فوالله

حالةكل.علىائبغناهلكنا

مكذثلاانجنناأنعلموالفد

أرومبمافيأخمدفهـينافاضبح

وحميتهدونهبنقسيحدبت

بنضرهالعبادرفيفايده

نماهمميلغيركرائمرجال

27
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للمفاصلمخطىءبافيروجئتم

ومراجلأقديىحطابألان

المعاقلفيوتركناوخذلاننا

باهلغيرلقحةوتحتلبوها

حلاحلصقركل-إلينانفاهم

وناعلمعدمنحافيوالأبم

بالتخاذلبعدناقصياوبشر

انمداخلفيدونهملجأنامااذن

المطافلالنساءعتدأسئلكنا

طائلغيرغئهوجدنالعمري

خاذلمعقةمنالينابراء

وجاهلبابخكلعناويحسر

والكواهلغالبمنالكدىونحن

الضياقلايخديبينالسيوفكبيض

القبائلشرارالأحالفواولا

خرادللحبمفوقأسودضواري

عاقلبنقيسعبيدجمحبني

البواطلعتدالأقوامنعيبهم

حمائلمنمقرداحسامازهيز

فاضلالمجدفي"حومةحسبالى

المواصلانمحبدأبواخوته

المساكلرفيوالاهلمنوزيخنا

التفاضلعتدانحكامتاسهاذا

بغافلعتهليسالهايوالي

المحافلفياشياخناعلىتجز

التهازلقولغيرجداالدهرمن

الأباطلبقوليغنىولالدينا

المتطاولسورةعتهتقضر

وانكلاكلبالذراعتهودافغت

باطلغيرحقهديناوأظهر

المحاصلكرامآباءالخيرالى
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تزايلمنمزةيومابذفلاصقيبةلؤيهنكعبتكفإند

اكثرها.ينكربالشغرالعلمافلوبغض،القصيدةهذهمنليصحماهذا:!شالأمابنظل

ذلك:ليرىحيطالباباأقلوفيتمنىاللهفيسقيهمالمدينةلأهليستسقيع!ا%اللهرسول

إليه،ذلكفشكواى!زاللهرسولفاتوا،المدينةاهلاقحط:قال،بهأثقمنوحدثني:هشامابنقال

منهيشكونالضواحيأفلأتاهماالمطرمنجاءانلبثفما،فاستسقى-جمالمنبر،اللهرسولفصعد

حواليهافصار،المدينةعنالسحابفانجابعلينا"ولاحوالينا،"اللهم-جم:اللهرسوللفقا7،الغرق

ياكأنك:أصحابهبعضلهفقاللسزه"،اليومهذاطالبأوبوأذرك"لو:ع!هاللهرسولفقال؛كالإكفيل

]:الطويل[منقولهأردت،اللهرسوذ

للأراملعصمةاليتامىثماذبونجههالغماميستسقىوابيض

."أجل":قال

.اسحاقابنغيرعن؛وشبرته:وقوله:هثامابنقال

قصيدته:فنيطالبأبوذكرهاالتيالأعلامترجمة

هصيص.بنعمروبنسهمبنيوالغياطل-من:اسحاقابنقال

أمية.بنحربابن:سفيانوأبو

.منافبنلأعبدنوفلبنعديابن:ومطعم

المطلب.عبدبنتعاتكةوافه،مخزومبنعمربنعبداللهبنالمغيرةبناميةأبيابن:وزهير

بنشصسعبدبنأمئةبنالعيصابي7بناسيدبنعتاب:وبكرهواسيد،:اسحاقابنقال

قصي.بنمنافعبد

الئيميئ.عبيداللهنجنطلحةاخوعبيداللهابن:وعثمان

.مرةبنكاتيمبنسغدبنكغببنعمروبنجدعانبنعميرابنوقتفذ:

ربيعة.بنعتبةالوليد:وابو

.كلاببنزهرةبنيحليف،الثقفيشريقبنالاخنس:وأبيئ

؟علاجبنيمنوهو،ابيئاسمهوانما،بدبىيومبالقومخنسلانه؛الاخنسسميوانما:هثامابنقال

غقبة.بنعوفبنسلمةابيبنعلاجوهو

.كلاببنزفرةبنمنافعندبنوهببنيغوثعندابنوالأسود:

فهر.بنبلحرثاخوخالد،ابن:وسبيع

وهو،قريخششياطينمنوكان،العدويةابنوهو،قصيبنالغزىعبدبنأسدبنخويلدابن:ونؤفل

كانافبذلكأشلما،حينحنلفيعنهما،اللهرضي،عبيداللهبنوطنحةالصديقبكرابيبينقرنالذي

بدر.يوم!فطالبابي،بنعليقتله،القرينينيسميان

.منافعبدبننوفلبنعمروعندبنقرظةعمرو:وأبو
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كنانة.بنمناةعبدبنبكربنو:اظنةعليناوقوم

.العربمنشعرهفيطالبابوعددالذينفهؤلاء

المدينة:أهلوبينالعربفييتمشرىلمجرواللهرسولذكر

أعلمالعربمنحيئيكنولم،بالمدينةذكرالبلدانوبلغ،العربفييك!اللهرسولافرانتشرفلما

كانوالماوذلك،والخزرجالاوسمنالحيهذامن-يذكرانوتبل-ذكرحينيكيهزاللهرسولبامر

بينبماوتحدثوابالمدينةذكرهوقعفلما،بلادهمفيومعهمحلفاءلهموكانوااليهود،اخبارمنيسمعون

واقف.بنيأخوالاشلتابنقيسابوقال،الاختلافمنفيهقريش

الأسلت:ابنقيسأبينسب

خطمة؟الىالفيلحديثفيونسبه،واقفبنيالىههناهذاقيسابااسحاقابننسب:هثامابنقال

منه.أشهرهوالذيجدهأخيالىالرجلتنسبقدالعربلأن

بنغفاروهوغفار،أخينعيلةولدمنالغفاريعمروبنالحكمان:عبيدةابوحدثني:هشامابنقال

منوهو،ال!لميغزوانبنعتبةقالوا:وقد،مناةعبدبنبكربنضمرةبنمليلابن:ونعيلة،مليل

متصور.ابن:وسليممتصور،نجنمازنوند

.الأوسمن،اخوةوخطمةوواقفووائل،وائلبمنيمنالاسلتابنقيسفأبو:هثامابنقال

ارنبعندهكانتصهرا؟لهموكانقريثأ،يححثوكان-الاسلتابنقيسابوفقال:اسحاقابنقال

وينهى،الحرمةفيهايعطمقصيده-بامرأتهالسنينعندهميقيموكان،قصيئبنعبدالعزىبنأسدبنت

بالكفويامرهم،وأخلامهمفضلهمويذكربغفب!،عنبغضهمبالك!ويأمرهم،الحربعنفيهاقريثا

]:الطويل[منفقال؛عنهموكيدهالفيلعنهمودقعه،عندهماللهبلاءويذكرهممج!،اللهرسولعن

غالببنلؤيعنيمغلغلةفبلغنعرضتإماراكبأيا

ناصببذلكمحزونالنأيعلىبينكمذاتراعهقدافرىءرسول

وماربيحاجتيمتهاإقضفلممعزسقللهمومعتديكانوقذ

وحاطبمذفيبينمنازمللهاقبيلبماكل:شرجينفبيتكم

العقاربود!قتباغيكموشزصتعكمشرمنباللهأعيذكم

صائبحقوقعقاالاشافيكوخزسقيمبماونجوىأخلاقيواظهار

الشوازبالطباءأحرامواخلالوهلبماأولباللهفذكرهم

المراحبفيعتكمتذهتالحربذروا:حكمهيحكمواللهلهموقل

للأقاربأوللأقصينالغولهيذميمةتبعثوهاتبعثوهامتى

وغاربسناممنالسديفوتبريأمةوتفلكأرحاماتقطع

الفحاربثيابوأضداءشليلأبعدهابالاتحمئةوتستبدلوا

الجنادبعيونقتيريهاكأنسوابغاغبراوالكافوروبالصنمك
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المشاربمزالماءوخيموحوضاتغلقنكملاوالحربفاياكم

صاحبأئمبينتاذبعاقبةيرؤنهاثمللأقوامتزئن

الضوائببانحتوفمتكمالعزذو!وتتتحيضعيفاتشو!لاتحرق

حاطب؟حربفيكاناؤفتعتبرواداحسحربفيكانماتغلمواالم

خائبغيرضيفهالعمادطويلمسؤدشريفمناصابتقدوكم

المضاربكريممحضشيميماوذ!أفرهيحمدالناررمادعظيم

والجنائبالصباريحبهاذاعتكانماالفملالفيهريقوماء

التجاربعلموانعلمبايامهاعاليمحنامرؤعتهايخئركم

محاسبخيروالله،حسابكمواذكرواملمحاربالحرابفبيعوا

الثواقبربغيررقيباعليكميكنفلادينا،فاختارامر!ءوليئ

بالذوالبيهتد!قذ،غايةلنافأتتيمحنيفادينالناأقيموا

عوازبغيروالاخلامتؤفونوعضمةنوزالناسلهذاواتتم

الارانبشئمالبطحاءلسزةلكمجوهز-الئاسحصلمااذا-وأتتم

أشائبغيرالأتسابمهذبةعتيقةكراماانجساداتصونون

بعصائبتهتد!هلكىعصائببيوتكمنحوالحاجاتطال!ير!

الجباجبأهلخيرحاليكلعلىسراتكمانالأقوامعلملقد

المواكبوسطللحنوأقولهسنةوأعلاهرأياوأفضله

الأخاشببينالبيتهذابازكانوتمسحواريكمفصلوافقوموا

الكتائبهاد!يكسومأبيغداةومصدقبلاءمتهفعندكم

المناقبرؤوسفيالقاذفاتعلىورنجلهتفشيبالسفلكتيبته

وحاصبسافبينالمليكجنودردهمالعرشذ!نضراتاكمفلما

عصائبغيرملحبشأفلهالئيؤلتولمهاربينسراعافوئوا

كاذبغيرامر!ءقولبها،يعاشمواسموتفلكنهلكتفلكوافان

وقوله:،فاختارامر!ءوئي:وقوله،الحرابفبيعوا:وبيته،هريقوماء:بيتهاتشدني:هشامابنقال

.وغيرهالانصار!زيدابو،المناتبرؤوسفيالقاذفاتعلى

والغبراء:داحسحرب

قوله:وأما:هثامابنقال

...0000000000000000داحسحزبفيكانماتعلمواألم

بنربيعةبنرواحةبنجذيمةبنزهيربنلقيسكانفرسقداحساأن:النحو!عبيدةأبوفحدثني

بنبدربنلحذيفةفرسمعأجراه؟غطفانبنريثبنبغيضبنعيسبنقطيعةبنمازنبنالحارث
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،غطفانبنريثبنبغيضبنذبيانبنفزارةبنعدقيبنثغلبةبنلوذانبنجؤيةبنزيدبنعمرو

داحمقفجاءسابقأ،جاءقذراوهانداحسوجهيضربواانوأمرهمقومأ،حذيفةفدسق؛الغبراء:لهايقال

بنمالكأخوهفوثبالخبر،قيساأخبرداحسفارسجاءفلماالغنراء،وجاءت؛ونجههفضربواسابقأ،

خذيفةبنعوفلقيالعبسيالجنيدباباانثممالكا،فلطمبدربنحملفقامالغبراء،وجهفلطمزهير

]:الطويل[منبدربنحذيفةاخوبديىبنحملفقال،ففتلهمالكافزارةبنيمنرجللقيثم،فقتله

تندمواالحقسوىمناتطلبوافانثأرناوفومالكأبعوفيقتلنا

له.أبياتفيالبيتوهذا

]:الكامل[منالعبسيزيادبنالربيعوقال

الأطهار؟عواقبالنساءترجوزهيربنمالكمقتلافبعد

له.قصيدةفيالبيتوهذا

بنزهيربنقي!فقالبدر،بنحملوأخوهبدربنحذيفةفقتل،وفزارةعبسبينالحربفوقعت

]:الكامل[منعليهوجزعحذيفةيرثيجذيمة

مصدقذوفارسقالهباءةوعلىبفارسبىوليسيدعىفارسبىكم

تخلقلمقبائلتبيدحئىمثلهترثوالنحذيفةفانجكوا

له.ابياتفيالبيتانوهذان

الوافر]:[منزهيربنقيسوقال

وخيممرتعهوالطلم،بغىبدبىنجنحملالفتىانعلى

له.أبياتفيالبيتوهذا

الوافر]:[منزهيربنقيساخوزهيربنالحارثوقال

العواليقصذعندهحذيفةفخرغيرالهباءةعلىتركت

له.ابياتفيالبيتوهذا

أصحوالأولوالحتفاء،الخطارحذيفةوازسلوالغبراء،داحساقيسقازسل:ويقال:هشامابنقال

ىكحرو.اللهرسولسيرةحديثقطعهاستقصائهمنمنعنيطويلحديثوهو،الحديثين

حاطب:حرب

قوله:واما:هشامابنقال

.....حاطبحرب

بنعوفبنمالكبنمعاويةبنأميةبنالحارثبنهيشةبنقي!بنالحارثبنحاطب:فيعني

نجنالحارثبنيزيدإليهفخرج،للخزرججارايهودياقتلكان،الأوسبنمالكبنعوفبنعمرو

ئقاذائذيوهو-الخزرجبنالحارثبنالخزرجبنكغببنثغلبةبنحارثةبنأخمربنمالكبنقيس

الخزرجبنالحارثبنيمننفرفيليلا-جسربنالقينمنامراةوهي،امهوفسحم،فسحمانجن:له
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وقتل،الأوسعلىللخزرجالالفرفكان،شديداقتالأفاقتتلوا،والخزرجالأوسبينالحربفوقعت،فقتلوه

،الأوسبنمالكبنعوفبنعمروبنحبيببنحوطبنعطيةبنخالدبنصامتنجنسويديومئد

يومكانفلما،الخزرجبنعوفبنيحليف،البلوىذيادبنعبدالله:واسمه،البلوىذئادبنالمجذرقتله

فوجد،صامتبنسويدبنالحارثمعهوخرج!،اللهرسولمعذيادبنالمجذرخرجأحد

تعالى.اللهشاءان،موضعهفيحديثهوسأذكر،بأبيهفقتلهالمجذر،منغرةسويدبنالحارث

داحس.حربحديثفيذكرتماالحديثهذاواستقصاءذكرهامنمنعنيحروببينهمكانتثم

-لمج!%:النبيعدارتهمفيقومهيعاتبأميةبنحكيم

أسلم،وقد،إميةبنيحليف،ال!لميالأؤقصبنحارثةنجنامئةنجنحكيموقال:اسحاقابنقال

]:الطويل[منمطاعاشريفأفيهموكانلمجوو،اللهرسولعداوةمنعليهانجمعواعماقومهيوزع

؟!سامعللزشدغضبانوهل؟!عليهقاعدالحقمنقولأقائلهل

؟!جامعوالأقاربالمواليلأقصىنقعهالعشيرةتزجوسيدوهل

ونارخمدليدامماوافجركمالصبايملكمنونجهالأتبرأت

روائعالضديقمنراعنيولوومتطقيللألهونجهيوأسلم

قومهمنع!االلهرسوللقيمابعضذكر

أسلمومن-لمج!الهرسولعداوةفيأصابهمالذيللشقاءامرهماشتدقريشاانثم:اسحاقابنقال

،والجنونوالكهانةوالسحربالشغرورموه،وآذؤه،فكذبوه؟سفهاءفيطالهبرسولفاغرؤا،متهممعه

واعتزال،دينهمعيبمق؟يكرهونبمالهممباد،بهيستخفيلا،اللهلأمرمظهزلمجضاللهورسول

كقرهم.علىاياهموفراقه،أؤثانهم

لمجم%:الرسولبهأرذىماأشد

بنعمروبنعبدال!هعن،الزبيربنعروةابيهعن،الزبيربنعروةبنيحىفحدثني:اسحاقابنقال

عداوته؟منيظهرونكانوافيمايك!اللهرسولمناصابواقريشارأيتمااكثرما:لهقلت:قال،العاص

مامثلرأيخناما:فقالوا!،اللهرسولفذكرواالحجر،فييومأأشرافهماجتمعوقدحضرتهم:قال

ويسث،جماعتناوفرقديننا،وعاباباءنا،وشتماخلامنا،سفه؟قطالرجلهذاأفرمنعليهصبرنا

فأقبل-لمج!،ال!هرسولطلعاذذلكفيهمفبينماقالوا،كمااو،عظيمامبرعلىمنهصبرنالقذالهتنا؛

ذلكفعرقت:قال،القولببغضغمزوه،بهممرفلما،بالبيتطائفابهممرثم،الزكناستلمحتىيمشي

ونجهفيذلكفعرقتبمثلها،غمزوهالثانيةبهممرفلما،مضىثم:قال-يك!،اللهرسولونجهفي

وائذياماتريثبر،مغشريا"اتشمعون:قالثم،فوقفبمثلها،فغمزوهالثالثةبهممزثم-لجرو،اللهرسول

طائررأشهعلىكانماالأرجلمنهمماحتى،كلمتهالقومفاخذت:قالبالذنجح"جئتكملقذ،بيدهنقسي

أبايااتصرف:ليقولانهحتى،القولمنيجدمابأخسنليرفؤهذلكقبلوصاةفيهأشدهمانحتى،واقع

واناالحجرفيانجتمعواالغدكاناذاحتى!،اللهرسولفانصرف:قالجهولأ،كنتمافوالله،القاسم
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،تركتموهتكرهونبماباداكماذاحتى،عنهبلغكمومامنكمبلغماذكرتم:لبعضبىبغضهمفقال،معهم

أنت:يقوئونبهوأحاطواواحد،رجلوثبةاليهفوثبوا-!،اللهرسولعليهمطلعذللطفيهمفبينما

الذيأنا،"نعم:-لمج!اللهرسولفيقول،ودينهمالهتهمعيبمنيقولكانلماوكذا؟!كذاتقولالذي

يبكي،وهودونه!نهبكرأبوفقام:قال،ردائهبمجمعاخذمنهمرجلارأيتفلقذ:قالذلك"أقول

قط.منهنالواقريشارايتمالاشدذلكفان،عنهاتصرفواثم،اللهرئييقولأنرجلاأتقتلون:ويقول

.]16هصنعيملأبيالنبوةودلائل2،332333/الطبري[تاريخ

صدغواوقديومئدبكرابورجع:قالتأنهابكرأبيابنةكلثومامالبعضوحدثني:إسحاقابنقال

الشغر.كثيررجلاوكان،بلحيتهجبذوهمفارأسهفرق

فلميوما،خرجأنهقريشمنمج!الكرسوللقيمااشدان:العلمأهلبعضحدثني:هشامابنقال

ماشذةمنفتدثرمنزلهإلىجمي!اللهرسولفرجععند،ولاحزلا،وآذاهكذبهالأالئاسمناحديلقه

2].-1المدثر:أ!!ظنذزفئ!اتعذئر)جأنها:عليهتعالىاللهفانزل،أصابه

ع!ي!أاللهرسولعمكاالنهالمطلبعبدبنحمزةاسلائم

51فاذالصفا،عندجم!اللهبرسولمرجفلاباان:واعيةكان،أسلممنرجلحدثني:اسحاقابنقال

ومولاة،لمجماللهرسوليكلمهفلم،لامرهوالتضعيفلدينهالعيبمنيكرهمابعضمنهونال،وشتمه

انصرتثم،ذلكتسمعلهامسكنيفيمزةبنتيمبنسغدبنكعببنعمروبنجدعانبنلعبدالله

أقبلأنل!المطلبعبدبنحمزةيلبثفلم،معهمفجلس،الكعبةعندقريشمننادالىفعمد،عنه

يصللمقنصهمنرجعاذاوكان،لهويخرجيرميهقنصصاحبوكان،لهقنصمنراجعاقوسهمتوشحا

وتحدثوسئموقفالأقريشمننادعلىيمزلمذلكفعلاذاوكان،بالكعبةيطوتحتىأفلهالى

قالتبيتهإلى-لمجحاللهرسولرجعوقذبالمولاةمرفلما،شكيمةوأشد،قريشبىفيفتئاعزوكان،معهم

فآذاهجالسأههناوجده!!هشامبنالحكمابيمنآنفامحمداخيكابنلقيمارأيتلو،عمارةأبايا:له

بهاللهأرادلماالغضبحمزةفاحتمل؛وقيمحمديكلمهولم،عنهانصرتثم،يكرهمامنهوبلغوسئه

دخلفلما؟بهيوقعان-لقيهاذا-جهللأبيمعدأأحد،علىيقفولم،يسعىفخرج،كرامتهمن

شخةفثيخةبهافضربهالقوسرفعراسهعلىقاماذاحتى،نحوهفاقبل،القومفيجالسأاليهنظرالصنسجد

بنيمنرجالفقامت،اشتطغتانعليذلكفرد؟!يقولماأقولدينهعلىوأناأتشتمه:قالثم،متكرة

ستاأخيهابنسببتقد،واللهفاني،عمارةأبادعوا:جهلابوفقال،جهلأباليتصرواحمزةالىمخزوم

قوله.من-ج!اللهرسولعليهتابعماوعلىاسلامهعلى!هحمزةوتم.قبيحأ

مابعضعنفكفوا،سيمنعهحمزةوأن،وافتنععزقدفاللهرسولأنقريمثقعرفتحمزةأسلمفلما

منه.ينائونكانوا

جم!%:اللهرسوليفاوضربيعةبنعتبة

ربيعة،بنعتبةانحدثت:قالالقرظيئكعببنمحمدعنزياد،بنيزيدوحدثني:اسحاقابنقال

معشريا:وخدهالمسجدفيجالسقع!اللهورسول،قريثبىناديفيجالسقوهويوماقالسيدا،وكان
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عنا،ويكفشاءأيهافنعطيهبغضها،يقبللعفهامورا،عليهوأعرضفاكلمهمحمدالىاقومالا،قريش

قم،الوليدأبايابلى:فقالوا،ويكثرونيزيدون-جحاللهرسولأضحابوراؤا،حمزةاسلمحينوذلك

علمت؟قدحيثمناانك،اخيابنيا:فقال،ع!ي!اللهرسولالىجلسحتىعتبةاليهفقام،فكلمهاليه

وسفهت،جماعتهمبهفرقتعظيمبامبرقومكاتيتقدوانك،النسبفيوالمكانالعشيرةفيالسطةمن

أموراعليكأعرضمنيفاسمع،ابائهممنمضىمنبهوكفزت،ودينهمالهتهمبهوعبت،أخلامهمبه

ابنيا:قال"أسمعالوليد،أتجايا"قل:ع!ن!اللهرسوللهفقال:قالبغضها،منهاتقبللعلكفيهاتتظر

هـانمالأ،أكثرناتكونحتىاموالنامنلكجمغنامالأالامرهذامنبهجثتبماتريداتماكتتان،اخي

هـانعلينا،ملكناكملكابهتريدكتتواق،دونكأمرانقطعلاحتىعليناسرذناكشرفأبهتريدانماكتت

منه،نبرئكحتىاموالنافيهوبذنناالطثلكطلننانفسكعنردهتستطيعلاتراهرئياياتيكالذيهذاكان

!فهاللهورسولعتبةفرغاذاحتى،لهقالكمااو،منهيداوىحتىالرجلعلىالتابعغلبربمافانه

الله)بمتر:فقال،أقعل:قالمنتي""فاستمع:قال،نعم:قالانوليد؟"؟لايافرقت"أقد:قالمنهينتمع

!يعلمونلقؤ/عر!اتزهاناءايترفضلتكتما!الزحيرالرخقئنتترلل!حر،الرحيرالرخعن

ثم-5]1.أفمدت!إلةلذعونآساأ!هنهقيفىقلوبناوفالوا!يستمعرن!فهتمأئحزهئمف!غرضونذيربمث!بم

معتمداظهرهخلفيديهوألقئلها،انصتعتبةمنهسمعهافلفا،عليهيفرؤهافيها،ع!ح-اللهرسولمض

ماالوليدأباياسمغت"قد:قالثمفسجد،منهاالسخدةالىع!حاللهرسولاتتهىثم،منهيسمععليهما

."وذاكفأنت،سمنت

عتبة:رأي

ذهبالذيالوجهبغيرالوليدابوجاءكملفدبالئهنحلف:لبعفبىبغضهمفقال،اضحابهالىعتبةفقام

مثهسمعتماواللهقولأسمغتقدأنيورائي:قالالوليد؟اباياوراءكما:قالوااليهمجلسفلفا،به

بينوخلوا،بيوانجعلوها،أطيعونيقريشمعشريا،بالكهانةولا،بالسحرولابالشغر،هوماوالله،قط

العربتصبهفان،عظيمنبأمنهسمعتالذ!لقولهليكوننفوالله،فاعتزلوه،فيههوماوبينالرجلهذا

قالوا:،بهالناسأشعدوكنتم،عركموعرهملككمفملكهالعربعلىيظهروان،بغيركمكفيتموهفقد

لكم.بدامافاضنعوا،فيهراص!هذا:قال،بلسانهالوليداباياواللهسحرك

لمجفه:النبيمعقريشزعماءحديث

تخبسوقريمثقوالنساء،الزجالفيقريشقبائلفيبمكةيفشوجعلالإشلامانثم:اسحاقابنقال

كما؟قبيلةكلمنقريشاشرافإنثم،المسلمينمنفتنتهاستطاعتمنوتفتن،حبسهعلئقدرتمن

عباسبنعبداللهعن،عباسابنمولىعكرمةوعن،جبيربنسعيدعن،العلماهلبعفقحدثني

بنوالئضر،حزببنسفيانوأبو،ربيعةبنوشيبة،ربيعةبنعتبةاجتمع:قالعنهمااللهرضي

بنوزمعةأسد،-بنالمطلببنوالاسود،هشامبنالبخترفيوابوالدار،عبدبنيأخوكلدةبنالحارث

ومنبهونبيه،وائلبنوالعاص،أميةأبيبنوعندالله،هثامبنجهلوابو،المغيرةبنوالوليذد،الاص
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ظهرعتدالسمسغروببعدانجتمعوا:قال،منهمانجتمعمناؤ،خلفبنوامئة،السهمئانالحخاجابنا

نأإليهفبعثوا،فيهتعذرواحتىوخاصموهفكلموهمحمدالىابعثوا:لبعفبىبعضهمقالثم،الكغبة

لهمبداقدأنيظنوهوسريعا،جم!اللهرسولفجاءهم،فاتهمليكلموكلكاجتمعواقدقومكأشراف

فقالوا،إليهمجلسحئى،عنتهمعليهويعر،رشدهميححثحريصأ؛عليهموكانبداء،فيهكلمهمفيما

مامثلقومهعلىاذخلالعربمنرجلانعلمماواللهواتا،لنكلمكاليكبعثناقدإنامحمد،يا:له

وفزقت،الأحلاموسفهت،الالهةوشتمت،الذينوعبتالاباء،شتمتلقد؛قومكعلىادخلت

بهذاجئتانماكنتفان؟لهقالواكماأو،وبينكبيننافيماجئتهقدالأقبيحأمربقيفما،الجماعة

فيناالشرفبهتطلبائماكنتوإنمالأ،أكثرناتكونحتىافوالنامنلكجمغنامالأبهتطلبالحديث

غلبقدتراهرلياياتيكالذيهذاكانلىانعلينا؟ملكناكملكابهتريدكنتلىانعلينا،نسؤدكفنحن

حتىلكالطبطلبفيأفوالنالكبذلنا؛ذلككانفرئما-ريياالجنمنالئاجيسمونوكانوا-عليك

اطلببهجئتكمبماجئتما،تقولونمابي"ما:عححاللهرسوللهمفقال،فيكنغذراومنهنبرئك

وامرنيكتابا،عليوأنزلرسولأ،اليكمبعثنياللهولكن،عليكمالملكولا،فيكمالشرفولاافوالكم

حظكمفهوبهجئتكممامنيتفبلوافان،لكمونصحترئيرسالاتفبفقتكمونذيرا،بثيرالكمكوناق

يا:قالوا.جميهقالكماأو"وبينكمبينياللهيحكمحتىاللهلأمراضبرعليتردوهوان،والاخرةالدتيافي

أضيقأحذالئاسمنليسأنهعلمتقدفائك،عليكعرضناهمماشيئامناقابلغيركتتفانمحمد،

التيالجبالهذهعنافليسئربهبعثكبمابعثكالذيرثكلنافسلمئا،عيثأأشدولاماء،أقلولابلدا،

منمضىمنلناونيبعث،والعراقالسامكأنهارأتهارافيهالناوليفخربلادنا،لناوليبسطعلينا،ضئقتقد

مأهوأحق،تقولعمافنسالهم،صدقيشيخكانفإنه،كلاببنقصيئمنهملنايبعثفيمنوليكنآبائنا،

؟تقولكمارسولأبعثكوأنه،اللهمنمنزلتكبهوعرفناصدفناكسالناكماوصنعتصذقوكفاق؟باطل

وقد،بهبعثنيبمااللهمنجئتكمائما،البكمبعثتبهذا"ما-:عليهوسلامهاللهصلوات-لهمفقال

الله-لأمراضبرعلئيترذوهوان،والآخرةالدتيافيحظكمفهو،تفبلوهفان،اليكمبهارسلتمابلقتكم

معكينعثاقريكسل،لنقسكفخذلناهذاتقعللمفإذاقالوا:"وبينكمبينياللهيحكمحئى-تعالى.

بهايغنيكوفضةذهبمنوكنوزاوقصوراجنانالكفليجعلوسله،عنكويراجعناتقولبمايصدقكملكا

فضلكنعرفحتى؛نلتمسهكماالمعاشوتلتمس،نقومكمابالأسواقتقومفانك،تبتغينراكعما

يثألبائذيائاومابفاعلإ،ائا"ما:جمفهاللهرسوللهمفقال،تزعمكمارسولأكنتإنرئكمنومنزلتك

بهجئتكمماتفبلوا!فان:جمفهقالكماأوونذيرا"بشيرأبعثنياللهولكنبهذااليكمبعثتو!اهذا،رئه

فأشقط:قالوا.!وبينكمبينياللهيحكمحئىاللهلأفراضبرعليترذوهوان،والاخرةالدنيافيحظكمفهو

رشولفقال:قال،تقعكأنالألكنؤمنلافانا؛فعلشاءإنرئكأنزعمتكماكسفاعليناالسماء

!كلشل!اشارنجكصلأ!ماصمد،دا:قالوافعل".بكميقعلهانشاءاناللهالى"ذلك:جمفهالله

صانغهوماويخبرك،بهتراجعنامافيعقمكاليكفيتقدم،نطلبمامتكونطلبعنهسألناكعماونسألك

له:يقالباليمامةرجلهذايعلمكائماانكبلغناقدانهبه؟جئتنامامنكنقبللمإذابناذلكفي
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متابلغتومانترككلا،واللهوانامحمد،يااليكأعذرنافقدابدا،بالرحمننؤمنلاواللهوانا؛الرحمن

لكنؤمنلن:قائلهموقال،اللهبناتوهي،الملائكةنعبدنحن:قائلهموقالتهلكنا،أونهلككحتى

قبيلا.والملائكهباللهتأتيناحتى

مجبح:اللهورسولأميةأبيبنعبدالله

بنعمربنعبداللهبنالمغيرةبنأميهابيبنعبداللهمعهوقام،عنهمقام-لمجفهالهلرسولذلكقالوافلفا

فلمعرضواماقومكعليكعرض،محمديا:لهفقال،المطلبعبدبنتلعاتكةفهو؛عمتهابنوهو،مخزوم

ثم،تفعلفلمويتبعوكويصدقوكتقولكمااللهمنمنزلتكبهاليغرفواأمورالأتفسهمسألوكثم،منهمتقبله

بعضلهمتعجلانسألوكثم،تقعلفلم،اللهمنومتزلتكعليهمفضلكبهيغرفونمالنقسكتأخذأنسألوك

ثمسفمأالسماءالىتتخذحتىابدابكأؤمنلا،فوالله؛لهقالكمااو،تقعلفلم،العذابمنبهتخوفهمما

اله،وايم،تقولكماانكلكيشهذونالملائكةمناربعةمعكتأتيثم،تأتيهاحتىاليكاتظروانا،فيهترقى

اهلهإلى-جراللهرسولواتصرفي!،اللهرسولعناتصرفثم،أصدقكأنيطنتتماذلكفعلتلوان

.اياهمباعدتهممنراىولما،دعوهحينقومهمنبهيطمعكانمما،فاتهممااسفاحزينا

بم!ا.الرسوليتوعدجهلأبو

منترونماإلأأبىقدمحمداان،قريخثبىمعشريا:اللهلعنهجهلابوقاليخؤاللهرسولعنهمقامفلما

حملة،اطيقمابحجرغدألهلأنجلسناللهاعاهدوانيالهتنا،وشتمأخلامناؤتسفيهآباشاوشتمدينناعيب

بنوذلكبعدفليضنغ؛امنعونياوذلكعندفاسلموني،رأسهبهفضختصلاتهفيسجدفاذا؛قالكماأو

تريد.لمافافضابدا،لشي؟نسلمكماوالله:قالوا،لهمبدامامنافعبد

ىج!مالهرسولوغدا،يتتطرهص!اللهلرسولجلسثم،وصفكماحجرااخذجهلأبوأضبحفلما

اليمانيالركنبينصلىصلىاذافكان،الشامالىوقبلتهبمكة-جموواللهرسولوكانيغدو،كانكما

فجلسوا،قريمثقغدتوقد،يصليع!اللهرسولفقام،الثاموبينبينهالكغبةوجعلالأسود،والحجر

،نحوهاقبلثم،الحجرجهلابواختملياللهرسولسجدفلما،فاعلجهلابومايتتظرونأنديتهمفي

،يدهمنالحجرقذفحئى،حجرهعلىيداهيبستقدمرعوبا،لونهمتتقعأمتهزمأرجعمنهدنااذاحتى

البارحة،لكمقلتمابهلأقعلاليهقمت:قال؟الحكمأبايالكما:لهفقالوا،قريشرجالاليهوقامت

لفحلأنيابهولاقصرتهمثلولاهامتهمثلرأيتماواللهلا،الإبلمنفحلدونهليعرضمنهدنوتفلما

يأكلني.انبيفهم؛قط

السيرأ".لأخذهدنالو،الئلامعليهجبريل"ذلك:قالياللهرسولانليفذكر:اسحاقابنقال

02].991،0صوالمغازي

يكلا!:النبيفيرأيهلقريشيذكرالحارثبنالنضر

بنالدارعبدبنمنافعندبنعلقمةبنكلدةبنالحارثبنالنضرقام،جهلابوذلكلهمقالفلفا

قصي.
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.منافعبدبنكلدةبنعلقمةبنالحارثبنالنضر:ويقال:هثامابنقال

محمدكانقدبعد،بحيلةلهاتيتمماأمربكمنزلقذواللهانه،قريشمغشريا:فقال:اسحاقابنقال

السيبصدغيهفيرايتماذاحتى،أمانةوأعظمكمحديثا،واضدقكم،فيكمازضاكمحدثا،غلامافيكم

وقلتم:،وعقدهمونقثهمالسحرةراينالقدبساحبر،هوما،واللهلاساحر،:قلتمبهجاءكمبماوجاءكم

ما،واللهلا،شاعر:وقلتم،سجعهموسمعنا،وتخالجهمالكهنةرايناقد،بكاهننهوماواللهلا،كاهن

بمجنودب؛هوما،واللهلا،مجنون:وقلتم؛ورجزههزجهكقهاأضنافهوسمغناالسغررأيناقدبشاعبر،هو

وال!ه،فانه؟شانكمفيفاتظروا؛قريشمعشريا،تخليطهولاوذوستهولابختقههوفماالجنونراينالقد

عظيم0أفربكمنزللقد

ثص!%:للرسولالنضرأذى

وكان،العداوةلهويتصبءلجرواللهرسوليؤذيكانومقن،قريششياطينمنالحارثبنالنضروكان

ع!زاللهرسولجلسإذافكانواسفنديار،رشتمواحاديثالفرسملوكاحاديثبهاوتعقمالحيرةقدمقد

ئم،قاماذامجلسهفيخلفه؛اللهنفمةمنالأمممنقبلهممنأصابماقومهوحذرباللهفيهفذكرمخلسا

عنيحدثهمثم،حديثهمناحسنأحدثكمفأنااليفهلئم،منهحديثاأخسنقريشمعشرياواللهأنا:قال

مني.حديثااحسنمحمدبماذا:يقولثمواسفنديار،ورستمفارسملوك

الله.اتزلمامثلساتزل:بلغنيفيماقالالذيوهو:هثام3ابنقال

،القرانمناياتثمانفيهنزل-:بلغنيفيما-يقولعنهمااللهرضيعباسابنوكان:اسحاقابنقال

الأساطيرمنفيهذكرماوكل15]:القلمأ!!الافىلينأشطيرقال.ايتناعلئريك)إذا:وجلعزاللهقول

.القرآنمن

عنيسالانهمالمدينةيهودالىمعيطأبيبنوعقبةالحارثبنالنضرترسلقريش

بيئ:النبي

بالمدينة،يهوداخبارالىمعيطابيبنعقبةمعهوبعثوابعثوهالحارثبنالنضرذلكلهمقالفلما

وعندهم،الأولالكتابافلفاتهم،بقولهواخبراهم،صفتهلهموصفامحمد،عنسلاهم:لهماوقالوا

ووصفا،جمكيهاللهرسوليعنيهودأحبارفسالا،المدينةقدماحتىفخرجاالأنبياء،علممنعندناليسعلم

هذا،صاحبناعنلتخبروناجئناكموقد،التوراةاهلإنكم:لهموقالا،قولهببعضواخبراهم،أمرهلهم

يفعل،لموان،مرسلنبيفهو،بهناخبركمفان؛بهننأمركمثلالثعنسلوهيهود:احبارلهمافقالت

لهمكانقدفانه؟امرهمكانما،الأؤلالدفرفيذهبوافثييماعنسلوه،رايكمفيهفروامتقوذ،فالرجل

الروحعنوسلوهنبؤه؟كانماومغاربها،الأرضمثارقبلغقدطرافيرجلعنوسلوه،عجبحديث

بداماأفرهفيفاصنعوامتقؤذ،رجلفهويقعللمدان،نبيئفانهفاتبعوه،بذلكأخبركمفانهي؟ما

لكم.

بنمنافعندبنشمسعبدبنأهئةبنعمروأبيبنمعيطابيبنوعقبةالحارثبنالنضرفأقبل
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كجم،محقدوبينبينبهممابفضلجئناكمقد،قريثيىمعشريافقالا:،قريشعلىمكةقدماحتى،قصي

فالرخل،يفعللموان،نبيئفهوعنهاأخبركمفانبها،امروناأشياءعننسألهاقيهودأحباراخبرناقد

رأيكم.فيهفروا،متقؤل

يهود:أحباربهأوعزعما!ك!ي!%النبيتسألقريش

قصةلهمكانتقدالاولالذهرفيذهبوافتيبماعناخبرنامحمد،يا:فقالوا،عجباللهرسولفجاؤوا

لهمفقال:قالهي؟ماالروحعنوأخبرناومغاربها،الأرضمشارقبلغقدطرافاكانرجلوعن،عجب

فيما-!ح!اللهرسوذفمكث،عنهفاتصرفوا،يستثنولمغدا"عتهصألتمبما"اخبركم:عجتاللهرسول

مكة،آفلأرجفحتى،جبريليأتيهولاوخيأذلكفيإليهاللهيحدثلاليلةعشرةخمس-يذكرون

وحتى،عنهسالناهممابشيءيخبرنالامنهااصبحناقدليلةعشرةخمسواليومغدامحمدوعدناوقالوا:

وجلعزاللهمنجبريلجاءهثم،مكةافلبهيتكلمماعليهوشن،عنهالوحيمكثعحيئاللهرسولأحزن

والرخلالفتيةامرمنعنهسألوهماوخبر،عليهمحزنهعلىاياهمعاتبتهفيها؟الكهفاصحاببسورة

والزوخ.الطؤاف

:سألوهفيماقريشعلىالرد

حتىجبريلياعئياحتبست"لقد:جاءهحينلجبريلقاللمجي!اللهرسولأنليفذكر:إسحاقابنقال

رنبن،نوماذلكبىوماضقفناوماأيدينابثنمالورئكبأقرإلألئزل)وما:جبريللهفقالظنا"سوت

ذلك،منعليهأنكروالما،رسولهنبؤةوذكر،بحمدهوتعالىتبارلالسورةفافتتح64]:أمريم!!لنمئا

تحقيقأي،منيرسوذانكلمجيرو،محمدايعني1]:إلكهفأ!اتكئبتجدعكأنزلألذىلفه)الحغد:فقال

فيهاختلافلامعتدلأ:اي2]-1:الكهفأ!قيما!عو!عاليريجعل)ولزنبرتكمنعنهسالوالما

منأي،الاخرةفيأليماوعذابأ،الدنيافيعقوبتهعاجل:اي2]:الكهفأ!ئدنهفنشديهاباسالينذر)

فيهثبهثر!حسناأتجرالهتمأنالفخلختيعملوتائذيناتمؤنين)ويبشررسولأبعثكالذيرئكعند

بهكذبكممابهجئتبماصدقولالذينفيها،يموتونلاالخلددار:أي-3]2:الكهفأ!!أبدا

يعني4]:الكهفأ!!ولدااللهائخذقالؤاالذيف)وبذرالأعمالمنبهأمرتهمبماوعملواغيرهم

الذين5].الكهفأ!لأبابهزولاعلرمنبهءلمم)فااللهبناتوهيالملائكةنعبداتا:فولهمفيقريشا

الملائكةإن:لقولهماي5]:الكهفأ!أقوهيممنتخرج!لعة)كبرتدينهموعيبفراقهمأعطموا

بؤموألزإنءاثرهتم)عكمحمديا5-6،:الكهفأ!نفسكبغفلعلث!كذبمالايفولوت)اناللهبنات

تفعل.لا:اي،منهميزجوكانمافاتهحينعليهملحزنه:أي6]:الكهفأأسفا!انحديثبهذا

]:الطويلامنالرمةذوقال؛عبيدةابوحدثنيفيما،نقسكمهلكاي:نفسكباخع:هشامابنقال

المقادزيديهعننحتهلشيئءنقسةالونجدالباخعايهذاألا

له.قصيدةفيالبيتوهذا

له.جهدت:أي،ونفسينصحيلهبخعتقد:العربوتقول،وبخعةباخعون:وجمعه
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:أي:اسحاقابنقال7].:الكهفأ!!عملاأخسنأبهنمفتلوهرفازيخةا!زضعلىماجعلنا)إئا

ماواق،الارض:أي8]:الكهفأ!!جرزا!عيهاعلهامالخعلون)و)ئابطاعتيواعمللأمريأتبعايهم

فيها.وترىتسمعمايحزنكولاتأسفلا،بعملهكلأفأجزي،اليالمرجعدان،وزائللفانعليها

]:البسيطأمنصغيرأظبيايصفالزقةذوقالصعد؟:وجمعه،الأرضالصعيد::هثامابنقال

خرطوئمالزأشعظامفيدئابةبهالضعيدترميبالضحىكأنه

له.قصيدةفيالبيتوهذا

:والخرز،الطرقيريدالصعدات"علىوالفعود"اياكم:الحديثفيجاءوقد،الطريق:ايضاوالصعيد

فيهايكونلاالتيوهياجراز،وسنونجرز،سنة:ويقالاجراز،وجمعهاشيئا،تنبتلاالتيالأرض

]:الطويلامنإبلايصفالرقةذوقال؛وشدةويبقجدوبةفيهاوتكون،مطر

الجراشغالفملوعالأبقيتفمابطونهافيماوالأنجرازالنحزطوى

له.قصيدةفيالبيتوهذا

الكهف:أهلخبر

أضححبأنحسئت)أش:فقالالفتيةشأنمنعنهسألوهفيماالخبرقصةاستقبلثم:اسحاقابنقال

منالعبادعلىوضعتفيمااياتيمنكانقد:اي9]:الكهفأ!!عاءايتنامقكالؤأوالزفيرانحقف

ذلك.مناعجبهوماحججي

الرجز]:[منالعجاجقال؛رفم:وجمعه،بخبرهمفيهرفمالذيالكتاب:والرقيم:هثامابنفال

المرئمالمضحفومستقر

له.أرجوزةفيالبيتوهذا

منفاويئرتهةلدنكمنءاتارئنافقالوأاقكقفإلىالفتيةأوى)إذ:تعالىقالثم:اسحاقابنقال

لثوألما(خ!الحزبينأئلنغ!بعئنفتملز!عد"اسنب%الكهففىءاذانهتمعكفضنجا!رشداأمرنا

بصدق:أي13]:[الكهف!بال!نجاهمعليكنقفى)ئخن:تعالىقالثم12]-01:الكهفأ!!أعا

الشنؤتربرنجافقالواقاموأإدقلوبهزعكورلطناهدى!وزدنهربرئبزءامنو(فتية)إنهتمعنهمالخبر

أشركضكمابييشركوالم:أي14]،13:الكهفأ!!شططاإصاتلنائقدإفهاءدونهصنثذعوألنوالازض

علم.بهلكمليسمابي

]:البسيطامنثعلبةبنقيسبنيأعشىقال؛الحقومجاوزةالغلر:والشطط:هثامابنقال

والفتلالزيتفيهيذهبكالطغنشططذوييتهىولاستتهونلا

له.قصيد؟فيالبيتوهذا

:إسحاقابنقال15]:الكهفأ!بيهزبسقطنيعليهريأتوتئؤلاءالهةدونصمنأتخذوأمومنا)سؤلآ

أممففإلىأفأقىالذإلايغبدوتومااعتزلتموهموإذ!كذصبااللهعلىافزىممنأطلم)فمنبالغةبحجةاي
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اليمينذاتكففهزعنتزورطلعتاذاآلمثتس!وترىمرشاأئركرفنلكرويهيئزخشهءننرنبهمل!يثر

-17].15:الكهفأ!ئنمافجوهقيفىوهمألشمالذاتتترضهثمغيلتوإذا

]:الطويلأمنحخربنالقيسامرؤوقالالرؤر؛منوهو،تميل:تزاور:هشامابنقال

أزوراالفرانقمتهترىبسيرممفكارجغتانزعيمواني

له.قصيدهفيالبيتوهذا

الرجز]:أمنبلدايصفالكليبيالزحفابووقال

العشتزرخمسهالمطايايتضيأزورهواناعنالمندىجأب

له.ارجوزةفيالبيتانوهذان

]:الطويلأمنالرمةذوقالشمالها؛عنوتتركهمتجاوزهم،الشمالذاتوتقرضهم

الفوارسأيمانهنوعنشمالامشرفيافوازيقرضنظعننالى

له.قصيدةفيالبيتوهذا

]:البسيطأمنالشاعرقالالفجاء؛وجمعها،السعة:والفجوة

الدارفخوةوخفواابيحواحتىومنقصةمخزاةقومكانبست

،الكتابافلمنامورهممنذلكعرفمنعلىالحخةفي:أي17]:الكهفأ!اللهءايختمن)ذلك

ومفانمفندفهوآدنهيهد)منعنهمالخبربتحقيقنبرتكصذقفي،عنهمبصنمألتكهؤلاءأمرممن

بشطوكبهرالشمالوذاتأليمينذاتونقفبهئمرقغوهمأيقاخماوتخسبهمنيشدا!ولالمتجدفلنيفلل

18،.17،:الكهفأ،بالو!يدذراعيه

]:الطويلأمنوهببنعبيدواسمهالعبسيقال،البابالوصيد::هشامابنقال

متكرغيربهاومغروفيعليوصيدهايسذلافلا؟بأزضب!

.دأبياتفيالبيتوهذا

وأصدان.واصد،ووضدانووصدوصائدرجمعه،الفناء:أيضاوالوصيد

كلغلبرأالذيى)قالقول!:الى18]:الكهفأ،رعبام!نهنمولمطثتفرازامئهزلوئيتعلتهماطلغت)لو

22]-21:الكهفأ"سيقولون!ئ!ب!هاعيغمألنتنذدثمنهموالملكالسلطاناهل21،:-الكهفأ!أمرهثم

رتهاكبهتمسادمضتهسةويقولوتممبهززابعهز)ثنثةعنهمبالمسألةأمروفمالذينيهودأخبار:يعني

لملآيعلصهممابعذتهمأغلمزفيتل!لبهموثامنهمستعة)ويقولوتلهمعلملا:أي22]:الكهفأ!باتغبمب

الكهف:أ،(حدامنهزفيهرلشتفتأولاتكابرهملا:أي22]:الكهفأ،ظفرامرإءإلافيهمتمارفلاقليل

إذازنبثواديمراللةيشاءاقإلأ!غدأذلففاعلإفئلشائ:نقولن)ولابهملهمعلملافائهم22]

سالوكلشيءتقولنولا:أي24]23،:الكهفأ!"رمثداهذامنلآقربربئيهدينأنعسئوقللنسيت

يهدينأنعسى:وقل،نسيتاذارئكواذكر،اللهمشيئةواستثنغدا،مخبركمانيهذافيقلتكماعنه

مأتهصثئثكقفهضفى)ولبثوأذلكفيصانعأناماتدريلافانكرشدا؟عنهسالتمونيممالخيرربي

ألشئؤتغئبلهلبثوايصاأظماللهأقلذلكسيقولون:اي25]:الكهفأ!!لتتعاوآزدادوأسب%
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لم:اي26]:الكهفأ!!اأحاءحكمهفىيشركولاولزمنءدونهمنلهرهاوأسغلم!(بضروالازضط

عنه.سألولمماشيءعليهيخف

القرنين:ذيخبر

إنا!ذثحرأثةعلتكمسأتلؤادلانقزصنتنذىعن)در!تئلونك:الطوافالزجلأمرمنعنه5سألوفيماوقال

.خبرهقفةآخرالىانتهىحتى83-85]:ال!فأ!!سببافأئغ!سببالثئءفيمنوءانينهالآزضفىل!مكثا

الىالبلادمنانتهىحتىالاسبابلهفمدت،غيرهأحديؤتلمماأوتيانهالقرنينذيخبرمنوكان

ليسماالىوالمغربالمشرقمنانتهىحتىافلها،علىسلطالاارضايطالاومغاربها،الارضمثارق

الخلق.منشيءرراءه

كانالقرنينذاان-علمهمنتوارثوافيما-الأعاجمعنالأحاديثيسوقمنحدثني:اسحاقابنقال

.نوحبنيافثبنيونانولدمن؛اليونانيمرذبةبنمرزباناسمهمصرافلمنرجلا

اليه.فنسبتالإسكتدريةبنىالذيوهوالإسكتدر،واسمه:هشامابنقال

ا!،أدركقدرجلأوكان،الكلاعيمغدانبنخالدعنيزيد،بنثورحدثنيوقد:اسحاقابنقال

إ.بالأسبابتحتهامقالأزضمح"ملك:فقالالقرنينذيعنسئلع!رواللهرسول

نأرضيتمماغقرا،اللهم:عمرفقال،القرنينذايا:يقولرجلاالخطاببنعمرسمعخالد:وقال

بالملائكة.تسميتمحتىبالانبياء،تسموا

.قالمافالحققالهكانفانلا؟أممج!اللهرسوذذلكأقال،كانذلكاياعلموالله:اسحاقابنقال

:الروحأمر

ارطوسأوتيترومآربئأمرمقالزوحقلالزوحص)ويتئلونك:الروحأفرمنعنهسألوهفيماتعالىوقال

85].الاسراء:1!!قليلأالأ

قليلأ:الاالعلممنأوتيتموما

يا:يهودأحبارقالتالمدينةلمجرزاللهرسوذقدملما:قالأنهعباسابنعنوحدثت:اسحاقابنقال

تتلوافانك:قالواكلأ،:قال؟قومكامتريدقليلأ!اياناإلأالع!ننأوتيتص)ومآقولكأزأيتمحمد،

وعندكم،قييلاللهعلمفي"انها-!رو:اللهرسولفقالشنيء،كلبيانفيهاالتوراةاوتيناقداناجاءلفيما

أ!زضفىأتما)ولؤ.ذلكمنعنهسألوهفيما!عليهتعالىاللهفاتزل:قالأقمتئوه"لويكفيكمماذلكفي

ألقمان:!!حكيصعزلزاللهإناللةممنتنفدتماأتجرستعةءبضدمنيمذلمواتخرلمقنصشجرومن

قليل.اللهعلممنهذافيالتوراةان:أي27]

قريش:مطالبفيالقرآنمننزلما

مضىمنوببث،الارضوتقطيعالجبالتسييرمنلأنفسهمقومهسالهفيماعليهتعالىاللهوانزل:قال

آلأشلتهبداتمؤقىبهنمأؤالأزضبهقطعتأؤدالجببهسيرتابمقؤأنأولؤ:الموتىمنآبائهممق

شئت.ماالاذلكمنأضنعلا:اي31]الرعد:أ،جميعأ
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ويبعثوكنوزاوقصوراجنانألهيجعلانلنقسهيأخذانسألوهما،لنقسكخذ:قولهمفيعليهوانزل

ألزللؤلآالائشرانفويشىالظعاريآ-الزمولهذامال)وقالؤا:عنهويرذيفولبمايصدقهملكامعه

ألظبموتوقالمثهايأ!لجئةلهرتكونأو!نزإلةلئتى+أؤ!نذيرامعوفيكوتملثإلة

تبارك!سبيلأيمتتطيعونفلافضئؤاالامثللثضربوأ!يفانظز!مسحورارجلأإلاتثبعوتإن

المعاشوتلتمسالأسواقفيتمشيأنمن:اي01]7-:الفر!انأ!ذلكصنضةيمللثجعلشدإنائذى-

01].:ا!فرقان!أقصوزالكوتحعلالأتهرتحتهامنتخرى)جنمخ

فىويضثورالطعامليآكلوتإئهمإلأالمزصسلينمنقتلثأزسقنا)وما:قولهممنذلكفيعليهواتزل

جعلت:أي02]:الفرقانأ!!بص!يمرئكو!انأتقحبرونفتنةلبغصىبغنح!موجحقناالأسواق!

لفعلت.يخالفوا؟فلارسليمعالدنياأنجعلأنشئتولولتضبروا،بلاءلبعفيىبعضكم

يئبوغا!ألازضىمنلاتفجرحقلكئؤمفلن)وتالؤا:اميةابىبنعبداللهقالفيماعليهاللهوأنزل

كسفاعلتازعمتكماألخسآءقمتق!أؤ!تفجيراضئلهاالانهرئفجروعضنخيلشنجئآ!لكأؤتكون

علتناتنزلحتىلرقيكنؤمررولنألئممدفىترقئأؤزخرفتنبيتلكليهونأؤ!تبي!ؤألملبهحةبألتهتآقأؤ

-39].09الاصاء:أ!!زسؤلابثرأإلاكنتهلرقستحانقلتقرؤلمكتئا

واسمه؟هرمةابنقال؛ينابيع:وجمعهوغيرها،الارضمنالماءمننبعما:الينبوع:هثامابنقال

]:الكاملأمنالفهريعبداللهبنابراهيم

الينبوعودفعكالسئوننزفعبرةداربكلهرقتلىاذا

له.قصيدةفيالبيتوهذا

الكسف،:واحدةايضاوهي،وسدرسذرةمثل،كسفة:وواحدته،العذابمنالقطع:والكسف

عيانا،:اي55]:الكهفأقبلأ!الحذابيآصليهم)أؤ:تعالىكقولهوهو،ومعاينةمقابلةيكون:والقبيل

]:الطويلأمنثعلبةبنقيسبنيلاعثىعبيدةابووانثدني

قبيلهايسرثهاحنلىكصرخةبمثلهاتبوؤواحئىأصالحكم

له.قصيد؟فيالبيتوهذاولدها،وتقبلتقابلهالأنها؛القابلةيعني

قبلأ!شئءصعيغخ)وحثمرنا:تعالىاللهتحابوفي،الجماعاتوهي،قبلجمعهالقبيل:ويقال

قميص.جمعوفمصسرير،جمع:وسرر،سبيلجمع:سبلمثل،قبيلجمع:فقبل111]:الأنعامأ

أدبر؛مماأقبلمايعرفلا:ايدبير"منقبيلايعرف"ما:قولهموهو،الامثالمنمثلفيأيضأوالقبيل

الوافر]:أمنزيدبنالكميتقال

القبيلمنالدبيرعرفوافمابونجهتيهمالأمورتفرقت

له.قصيدةفيالبيتوهذا

فهوالاصاجأطرافالىفتلوما،القبيلفهوالذراعالىفتلفما؛الفتل:القبيلبهذاأريدانما:ويقال

لىاذا،القبيلفهوالركبةالىفتلفاذا،المغزلفتل:ويقال،ذكرتالذيوالإدبارالإقبالمنوهوالدبير،
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بالذهب؛المزين:والمزخرف،الذهب:والزخرف،الرجلقوم:أيضاوالقبيلالدبير،فهوالوركإلىفتل

الرجز]:أمنالعخاجقال

المزخرفاوالمذهبرسومهالمضحفاتخالأمسىطللمن

له.أرجوزةفيالبيتانوهذان

.مزخرف:مزينلكلأيضاويقال

الرحمن،:لهيقالباليمامةرجليعلمكانماانكبلغناقدانا:قولهمفيعليهوأنزل:اسحاقابنقال

يكفرونوهمإلكأؤحتنآألذىعئيهملتتلوأأممقبلهآمنظتقذأفةفى-أزسلتك)كذلكابدا:بهنؤمنولن

03].الرعد:أ!!مابوإلثهتو!لتعلئههوإلاإلهلاربىهوقلبالرحمق

جهل:أبيفيالقرانمننزلما

صحلى!إذاعدا!يفئالذىيت)أر:!هئموماالهلعنههشامابنجهلأبوقالفيماعليهوأنزل

لذتففالتهرلين*يىى!أدئهبأنلقمألى!وتولىكذبإنأرت!بالقوىأمرأو!الهدىعلىكانإنأرءيت

!!!واقزبواشجذلظعهلاص!الرلإيةلشذع!ناديهرفبح!ضاطةبهذبؤناصيز!بالاصية

ا].9-9:العلقأ

]:الكامل[منالثاعرقال؟ولنأخذنلنجذبنلنسفعأ::هشامابنقال

لسافعأومفرهملجمبينمنرأيتهمالضراخسمعوااذاقوئم

فى)وتأتو%:تعالىاللهكتابوفي،أمورهمفيهويقضونالقومفيهيجتمعالذيالمجلس:والنادي

]:البسيط[منالأبرصبنعبيدقال؛الندفيوهو92]،:العنكبوتأ!وأ!صناد!ي

والناديالجردوافلالنديأهلاسل!بنيمنفانيإليكاذهب

تعالى:قالكما،ناديهأهلفلسدع:يقول،أنديةوجمعه73]:أمريم!ذربم)وأخسن:تعالىاللهكتابوفي

تميمبنمناةزيدبنسعدبنيأحدجندلبنسلامةقال؛القريةأهليريد82]:أيوسف!واثقرية)وشل

]:البسيطأمن

تأويبالاعداءإلىسيبرويوموأنديهمقامالبيوم:يؤمان

له.قصيدةفيالبيتوهذا

]:الخفيفأمنزيدبنالكميتوقال

بالإفحاممصمتينولاصمكاثالئدفيفيمهاذيرلا

له.قصيدةفيالبيتوهذا

ايضاوالزبانية،النارخزنةالموضعهذافيوهمالشداد،الغلاظ:والزبانيهالجلساء،:النادي:ويقال

]:الطويل[منذلكفيالزبعرىابنقال؟زبنيةوالواحد،ويعينونهيحدمونهالذينالرجلأعوان:الدنيافي

حلومهاعظاثمغلبزبانيةالوغىفيمطاعينالمقرىفيمطاعيم

له.أبياتفيالبيتوهذاشداد،:يقول
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الرجز]:أمنالغيصخروهو،الهذليئعبداللهبنصخروقال

زبانيهنفركبيرومن

له.أبياتفيالبيتوهذا

لكنممهو(تجرفنسأتتكمما)قل:أموالهممنعليهعرضوافيماعليهتعالىاللهوأتزل:اسحاقابنقال

طاير

47].أصبا:ئهبد!ثه!فيكلوهواللهكلإلاأضرىإق

وبغيا:عناداقريشكفر

بهجاءهمفيمانبرتهؤموقع،حدثفيماصدقهوعرفوا،الحقمنعرفوابمايكصوناللهرسولجاءهمفلما

علىفغتوا،وتصديقهاتباعهوبينبينهملهمنهمالحسدحال-عنهسألواعما5سألوحين-الغيوبعليممن

لعق!فيهوالفؤأأنفرةانلمدا!تمعوأ)لا:قائئهمفقالالكقر،منعليههمفيماولخواعيانا،5أفروتركوا،الله

ناظرتموهإنفانكم،بذلكتقلئونةلعفكمهزواواتخذوهوباطلا،لغواانجعلوه:أي26]:أفملت"تغلبون

غلبكم.يومأ،خاصمتموهأو

:القرانمنفيهانزلوماجهللأ0يمقالة

نامحمديزعم،قريشمعشريا:الحقمنبهجاءوما-سيرواللهبرسوليهزأوهويومأجهلأبوفقال

كلافيعجز؛وكثرةعدداالناساكثروأنتم،عشرتسعةفيهاويحبسونكمالنارفييعذبونكمالذيناللهجنود

ملبهكةإلاانارأضبجعتا)وما:موله!نذلكفيعليهتعالىالهفأتزل،منهمرجلعنمتكمرجلمائة

القصة.اخرالى31]المدئر:أ،كفرواللذينفتنهإلاعذتهمجعناوما

نأويأبون،عنهيتفزقونيصليوهوبالقران!اللهرسوذجهراذاجعلوالبعفبىبعضهمذلكقالفلما

يصليوهوالقرآنمنيتلومابعض!الهرسولمنيستمعأنأراداذامنهمالرجلفكان،لهيستمعوا

يستمع،فلم،أذاهمخشيةذهبمنهيستمعأنهعرفواقدأنهمرأىفان؛منهمفرقأدونهمالسمعاسترق

دونهمشيئاهووسمعقراءتهمنشيئايستمعونلاأنهميستمعالذيفظنصوتهياللهرسولوانلاخفض

منه.يستمعلهاصاخ

حدثهم،عباسابنمولىعكرمةأن،عثمانبنعمرومولىالحصينبنداودحدثني:اسحاقابنقال

واسغبهاعافتولابصلانكتخهر)ولا:الايةهذهأنزلتانما،حدثهمعنهماالهرضيعباسبنعبداللهان

تخافتولا،عنكفيتفزقوابصلاتكتجهرلا:يقول؛النفرأولئكأنجلمن011]11!صا.:،سيلأذلكبئن

.،فينتفعيسمغمابغضالىيرعويلعله،دونفمذلكينترقممنيسمعهاأنيدبئمنيسمغهافلايها

-لمج%:النبيأصحابمنمكةفيبالقرانجهرمنأول

بعدبالقرآنجهرمنأولكان:قال،أبيهعنالزبير،بنعروةبنيحيىوحدثني:اسحاقابنقال

فقالوا:جم!ر،اللهرسولأصحالثيومااجتمع:قال،عنهاللهرضيمسعودبنعبداللهبمكةىلمجهاللهرسول

أنا،:مسعودبنعبدالهفقاليسمعهموه؟رجلفمن،قطبهلهائخهرالقرآنهذاقريعثقسمعتماواله

اللهفاندعوني:قال،أرادوهانالقوممنيمنعونهعشيرةلهرجلانريدإنما،عليكنخشاهمإنا:قالوا
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،المقامعندقامحتىانديتها،فيوقريمثق،الضحىفيالمقاماتىحتىمسعودابنفغدا:قال،سيمنعني

الرحمن:أ!!اناتقزعقم!)الرخمن:صوتهبهارافعا!ألمصزألرخفأفه)!صقراثم

انه:قالواثم:قالعبد؟أمابنقالماذا:يقولونفجعلوا،فتأملوه:قاليقرؤها،استقبلهاثم:قال2]،1

مامنهابلغحتىيقراوجعل،ونجههفييضربونفجعلوا،اليهفقاموا-،-يك!محمدبهجاءمابغضليتلو

:فقال،عليكخثيناالذيهذا:لهفقالوا،وجههفيأثرواوقد،أصحابهالىانصرفثم،ينلغاناللهشاء

اشمغتهمقدحسبكلا،:قالواغدا،بمثلهالاغادينهمشثتمولثن،الانمنهمعليأفوناللهأعداةكانما

.يكرهونما

:القرانليستمعليلايخرجالمشركينبعض

واباحربابنسفياناباان:حذثأنه،الزهريشهاببنمسلمبنمحمدوحدثني:إسحاقابنقال

منليستمعواليلةخرجوا؛زهرةبنيحليفالثقفيوهببنعمروبنشريقبنوالاخنسهشامابنجهل

بمكانيغلملاوكل،فيهيستمعمجلسامنهمرجلكلفاخذ،بيتهفيالليلمنيصليوهو-!اللهرسول

بعضهموقالفتلاوموا،،الطريقفجمعهمتفزقوا،القخرطلعاذاحتى،لهيستمعونفباتوا،صاحبه

الليلةكانتاذاحتىاتصرفوا،ثمشيثا،نقسهفيلاوقعتمسفهائكمبغضراكمفلوتعودوا،لا:لبعفبى

الطريق،فجمعهمتفزقوا،الفخرطلعاذاحتى،لهيستمعونفباتوا،مجلسهالىمنهـمرجلكلعادالثانية

منهمرجلكلاخذالثالثةالليلةكاطتاذاحتىاتصرفوا،ثممر؟،اولقالوامامثللبعفيىبعضهمفقال

نبرجلالبعفي!:بعضهمفقال،الطريقفجمعهمتفرقوا،الفخرطلعاذاحتى،لهيستمعونفباتوا،مخلسه

تفرقوا.ثم،ذلكعلىفتعاهدوانعود،الأنتعاهدحتى

سمعه:عمايستفهمالأخنس

أبايااخبرني:فقال،بيتهفيسفيانأبااتىحتىخرجثمعصاهاخذشريقبنالاخنسأصبحفلما

يرادماوأعرفأعرفهااشياءسمعتلقدوالله،ثعلبةأبايا:فقالمحمد،منسمغتفيمارايكعنحنظلة

ثم:قال،كذلكبهحلفتوالذيوانا:الاخنسقالبها،يرادماولامعناهاعرفتماأشياءوسمعتبها،

محمد؟منسمعتفيمارايكما،الحكمأبايا:فقال،بيتهعليهفدخلجهلابااتىحتىعندهمنخرج

وأعطوافحملنا،وحملوافاطعمنا،أطعموا؛الشرفمنافعبدوبنونحنتنازعنا؟!سمعتما:فقال

فمتىالسماء،منالوحيئيأتيهنبئمناقالوا:رهانكفرسيئوكناالركبعلىتجاذيناإذاحتىفأعطينا،

وتركه.الاخن!عنهفقام:قال،نصدقهولاأبدا،بهنؤمنلاواللههذه؟مثلنذرك

فيهم:نزلوماالقرانسماعهمعندقريشتعنت

فى)تلوينا:بهيهزؤونقالوااللهالىودعاهمالقرانعليهمتلاإذا!اللهرسولوكان:إسحاقابنقال

قدجماب،وئتكئتنناأومنما،تقولمانسمعلا"وقراذانظ)وفى،تقولمانققهلا!إلةتذعونامضاأ!هنةص

تعالى-اللهفآنزل،شيئاعنكنققهلاانا،عليهنحنبماعنلون"أإتاعليهأنتبماأفأغمل!،وبينكبينناحال

الاصراء:ا!،ئ!متوراحبالئايا-لاخرلمبؤمؤنلاألذفيو!لينبننثجعفاانآلقزترأتا)!:قولهممنذلكفيعليه-
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ربكتوحيدكفهمواكيف:أي46]:[الإصراءنفوزا!أذلرهرعلىولؤأوضدلماتقرءانفىرئبنبمرت)ل!إذا:قولهإلى45]

)نخق،ذلكأفعللماني:أي،بزعمهمحجابأوبينهموبينكوقراآذانهموفيأكنةقلوبهمعلىجعلتكنتإن

:أي47]11!-اء:!!ئ!حورارجلا!!تثبحونانالظمونيقولإدتجوى+و%نمإلتكيم!محونإدبهءيمتعمحونبعاأغ!

!!سبيلا!تطيعونفلاففحفوأألأماللكضربوأكيفانظر!إليهم!بعثتكماتركمنبهتواصواماذلك

!اذا%)وةالوأقوذفيهلهميعتدلولا،هدىبهيصيبونفلالكضربواالذيالمثلأخطؤوا:اي]48:الإسراءأ

عظاماكنااذاموتنابعدسنبعثاناتخبرناجئتقد:أي94]:ا!سراءأ!!جديدصاضلمالمتعوئونأءئاورقناعطنا

قليعيدنامنلسيقولونصحدورفي!برممماضققا!أؤصديداأؤحبازهكولؤأ)قليكونلاماوذلك،ورفاتا

ذلكمنباعزترابمنخلقكمفليستعرفونمماخلقكمالذي:أي51]،05:الإصراءا!مؤضأؤلؤطركتمالذى

عليه.

سألتة:قال،عنهمااللهرضيعباسابنعن،مجاهدعن،نجيحأبيبنعبداللهحدثني:إسحاقابنقال

.الموت:فقالبه؟اللهأرادالذيما51][الإسراء:!عو!ف!تجرمئاخقفا)أؤ:تعالىاللهقولعن

والفتنةبالأذىاسلمممنالمستضعفينعلىالمشركينعدوانذكر

المسلمين:منللمستضعفينالكفارتعذيبمنصنوف

علىقبيليماكلفوثبت،اصحابهمنع!داللهرسولوائغاشلبممقعلىعدواائهمثم:إسحاقابنقال

اشتذإذامكةوبرمضاءوالعطشوالجوعبالضربويعذبونهم،يحبسونهمفجعلوا،المسلمينمنفيهامن

منومنهم،يصيبهالذيالبلاءشدةمنيفتنمنفمنهم؛دينهمعنيفتنونهم؟منهماستضعفوامنالحر،

منهم.اللهويغصمهلهميصلب

التعذيب:علىوصبرهرباجبنبلال

،رباحبنبلالوهو؟موئديهممنموئداجمحبنيلبعض-عنهمااللهرضي-بكرابيمولىبلالوكان

بنحذافةبنوهببنخلفبناميةوكان،القلبطاهر،الإسلامصادقوكان،حمامةأمهاسموكان

فتوضعالعظيمةبالضخرةيأمرثم،مكةبطحاءفيظهرهعلىفيطرحه-الطهيرةحميتاذا-يخرجهجمح

فيوهوفيقول،والعرىاللأتوتعبدبمحمدتكفرأوتموتحتىهكذاتزاللا:لهيقولثم،صدرهعلى

احد.أحد:البلاءذلك

يعذبوهوبهيمرنوفلبنورقةكان:قال،أبيهعن،عروةبنهشاموحدثني:اسحاقابنقال

يصنعومنخلفبنأميةعلىيقبلثم،بلالياواللهاحداحذ:فيقولاحذ،أحذ:يقولوهو،بذلك

بكرأبوبهمزحتىحنانا،لاتخذنههذا؟علىقتلتموهلئن،باللهاخلف:فيقول؛جمحبنيمنبهذلك

اللهتتقيالا:خلفبنلأميةففال،جمحبنيفيبكرابيداروكانت،بهذلكيضنعونوهميوماالصديق

غلامعندي،أقعل:بكرأبوفقال،ترىممافانقذه،أقسدتهالذيانت:قالمتى؟حئى؟المسكينهذافي

الصديقبكرأبوفأعطاه،لكهو:قال،قبلتقد:قال،بهاعطيكه،دينكعلىوأقوى،منهأنجلدأشود

فأعتقه.وأخذه،ذلكغلامه
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عنه:اللهرضيبكرأبيعتقاء

شهد،فهيرةبنعامر:سابعهمبلاذ،رقابستالمدينةالىيهاجرأنقبلالإسلامعلىمعهأعتقثم

قريش:فقالتاعتقها،حينبصرهاوأصيب،وزنيرةعبي!،وأمشهيدا،معونهبئريوموقتلوأحدابدرأ

فرذ،تنفعانوما،والعزىاللاتتضرما،اللهوبيتكذبوا:ففالت،والعزىاللاتالابصرهاأذهبما

بطحينسيدتهمابعثتهماوقدبهمافمزالدار،عبدبنيمنلامراهوكانتاوبنتها،النهدثةوأعتقبصرها؛الله

افسدتهماأنت،حل:فقالت،فلانأمياحل:بكرأبوفقالأبدا،أعتقكمالا،والله:تقولوهيلها

طحينها،اليهاأرجعا،حرتانوهمااخذتهماقد:قالوكذا،بكذا:قالتهما؟فبكم:قالفاعتقهما،

شتتما.إنإلك:قالإليها؟نرذهثمبكرأبايامنهنفرغأو:قالتا

يعذئهاالخطابنجنعمروكان،مسلمةوكانت-كعببنعديبنيمنحيئ-مؤملبنيبجاريةومز

إلآأترككلمإني،اليكاعتذراني:فالملاذاحتىيضربها،وهومشركيومئدوهو،الإسلاملتترك

فأعتقها.،بكرابوفابتاعها،بكاللهفعلكذلك:فتقول،ملالة

عنه:اللهرضيبكرأبايلومقحافةأبو

عنالزبير،بنعبداللهبنعامرعن،عتيقابيبنعبداللهبنمحمدوحدثني:اسحاقابنقال

فعلتاذائكفلوضعافا،رقاباتغتقأراكانيبنييابكر:لأبيقحافةابوقال:قال،أهلهبعض

أريذإئماإئي،أبتيا:بكرابوففال:قال،دونكويقومونيمنعونكجلدارجالأاعتقتفعلتما

وائقىاغطنمن)ئأما:أبوهلهقالوفيمافيهإلأالاياتهؤلاءنزلماأنهفيتحدث:قال،وجلعزدلهأريدما

رثهوضهإننغا:الأ!تجزى+نغمزمنعنددلا!عد)وما:تعالىقولهالى5-6]:الليلأ!!بأط!قو!ذق!

21].-91:اللبلأ!!يزفىولسؤف!الآغك

الله:سبيلفييعذبونوأمهوأبوهياسربنعمار

إذا-اسلامبيتأفلوكانوا-وامهوبابيهياسربنبعماريخرجونمخزوبمبنووكانت:اسحاقابنقال

موعذكمياسبرآل"صبرا:بلغنيفيمافيقول-كيباللهرسولبهمفيمز،مكةبرفضاءيعذبونهمالطهيرةحميت

.الإسلامالأتأبىوهيفقتلوهاأمهفاما"الجثة

للمسلمين:وأذاهجهلأبيتحريض

ومنعةشرثلهأسلمقدبالرجلسمعاذا،قريشمنرجالفيبهميغريالذيالفاسقجهلأبووكان

شرفك،ولنضعت،رأيكولنفيلن،حلمكلنسفهن،متكخيروهوأبيكدينتركت:وقال،وخراهأئبه

به.وأغرممنىضربهضعيفاكانوان،مالكولنفلكن،تجارتكلنكسدن،والله:قالتاجراكانواق

المسلمين:فتنة

أكان:عباسبناللهلعبدقلت:فالجبير،بنسعيدعنجبير،بنحكيموحدثني:إسحاقابنقال

نإ؛واللهنعم:قالديعكم؟تركفيبهيغذرونماالعذابمنع!يئاللهرسولاضحابمنينلغونالمشركون

نزلالذيالضرشذةمقجالسايستويأنعلىيفدرماحتىويعطشونهويجيعونهأحدهمليضربونكانوا
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نعم،:فيقول؟اللهدونمنالهكوالعزىاللات:لهيقولواحتى،الفتنةمنسالوهمايغطيهمحتى،به

يبلقونممامنهمافتداء،نعم:فيقولاللهدونمنالهكالجعلهذا:لهفيقولونبهمليمرالجغلانحتى

.جهدهمن

عنهم:اللهفيدفعهمأسلمواممنجماعةايذاءيحاولونمكةمشركو

بنيمنرجالأأن،حدثانهأحمد،ابيبنعبداللهبنعكاشةبنالزبيروحدثني:اسحاقابنقال

نأعلئأجمعواقدوكائوا-المغيرةبنالوليدبنالوليد5أخوأسلمحين-الوليدبنهشامالىمشوامخزوم

وخثوالهفقالوا:قال،ربيعةأبينجنوعئاش،هشامبنسلمةمنهم:أسلمواقدكانوامنهمفتيةيأخذوا

:قال،غيرهمفيبذلكنأمنفانااخدثوا؛الذيالدينهذاعلىالفتيةهؤلاءنعاتبأنأردناقدانا:شزه

الوافر]:أمنقالثم،ونفسهواياكم،فعاتبوهبهفعليكمهذا

تلاحيأبدابيننافيبقىعيي!ثقأخييقتلنلاالا

يغررمن،العثهاللهم:فقالوا:قالرجلا،أشرفكملأقتلنقتلتموهلثنبالتهفاقسم،نفسهعلىاخذروا

مماذلكوكان:قال،عنهونزعوافتركوهرجلأ،أشرفنالقتلأيدينافيأصيبلو،فوالله،الخبيثبهذا

عنهم.بهاللهدفع

الحبشةازضالنالأولنالهجرةذكر

بريمشهالرح!ا!!إ

الحبشة:الىالهجرةسبب

إسحاقبنمحمدعن،البكائيعبداللهبنزيادحدثنا:قال،هشامبنعبدالملكمحمدأبوحدثتا:قال

:قال،المطلبي

عمهومن،اللهمنلمكانه؛العافيةمنفيههووماالبلاء،منأضحابهيصيبماعنب!اللهرسولرأىفلما

الحبشة،أزضالىخرجتم)نو:لهمقالالبلاء،منفيههمممايمنعهمأنعلىيقدرلاوانه،طالبأبي

عندفخرجفيه".أتتمممافرجالكماللهيجعلحتى،صذقيأزضوهيأحذ،عتدهيظلملاملكابهافان

بدينهم،اللهإلىوفرارا،الفتنةمخافة؛الحبشةازضالى!اللهرسولاصحابمنالمسلمونذلك

الاشلام.فيكانتهجرةأولفكانت

وقبائلهم:الحبشةأرضالىالأولونالمهاجرون

المسلمين:منخرجمنأولوكان

بنغالببنلؤيبنكعببنمرةبنكلاببنقصيبنمنافعبدبنشمسعبدبنأميةبنيمن

جم!ر.اللهرسولبتترقيةامرأتةمعه،أميةبنالعاصأبيبنعفانبنعثمان:فهر

بنتسهلةامرأتهمعه،شمسعبدبنربيعةبنعتبةبنحذيفةأبو:منافعبدبنشمسيىعبدبنيومن

حذيفة.أبيبنمحمدالحبشةبأزضلهولدت،لؤيبنعامربنيأحدعمرو،بنسهيل
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أسد.بنخويلدبنالعؤامبنالزبير:قصيبنالعزىعبدبناسدبنيومن

الدار.عبدبنمنافعبدبنهاشمبنعميربنمضعب:قصيبنالدارعبدبنىومن

.زهرةبنالحارثبنعبدبنعوفعبدبنعوفبنعبدالرحمن:كلاببنزهرةبنيومن

مخزوبنعمربنعبداللهبنهلالبنالأسدعبدبنسلمةابو:مرةبنيقظةبنمخزومبنيومن

.مخزومبنعمربنعبداللهبنالمغيرةبنأميةابيبنتسلمةأمامرأتهمعه

حذافةبنوهببنحبيببنمظعونبنعثمان:كعببنهصيصبنعمروبنجمحبنيومن

جمح.

هثاابنقال-وائلبنعنزمن،الخطابآلحليف،ربيعةبنعامر:كعببنعدفيبنيومن

عامربنغانمبنحذافةبنحثمةابيبنتليلىامرأتهمعه-،ربيعةبنأسدبنعنزةمن:ويقال

كعب.بنعديبنعويحبنعبيدبنعوفبنعبدالله

نصربنودعبدبنقيسأبيبنانعرىعبدبنرهمابيبنسبرةأبو:لؤيبنعامربنيومن

مالكبننصربنوذعبدبنشمسعبدبنعمروبنحاطبابوبل:ويقالعامر،بنحسلبنمالك

قدمها.مناؤلكانهو:ويفالعامر؛بنحسل

أهيببنهلالبنربيعةبنوهببنسهيلوهوبيضاء،بنسهيلفهر:بنالحارثبنيومن

.الحارثبنيضئة

بلغني.فيما،الحبشةازضإلىالمسلمينمنخرجمناولالعشرةهؤلاءفكان

العلم.اهلبعفقليذكرفيما،مظعونبنعثمانعليهموكان:هشامابنقال

فكاالحبشةبأرضاجتمعواحتىالمسلمونوتتابع،طالبأبيبنجعفرخرجثم:اسحهـاقابنقال

معه.لهأفللابنفسهخرجمنومنهم،معهبأهلهخرجمنمنهمبها،

م،

الحبشة:إلىهاشمبنيمنالمهاجرون

بنجعفر:فهربنغالببنلؤيبنكعببنمرةبنكلاببنقصيبنمنافعبدبنهاشمبنيمن

بنمالكبنكعببنالئغمانبنعميسبنتاسماءامراتهمعه،هاشمبنالمطلبعبدبنطالبابي

رجل.جعفر،بنعبداللهالحبشةبأرضلهولدت،خثعمبنقحافة

الحبشة:إلىأميةبنيمنالمهاجرون

معه،شمسعبدبناميةبنالعاصأبيبنعفانبنعثمان:منافعبدبنشمسعبدبنأمئةبنيومن

أميةبنصفوانبنتفاطمةامرأتهمعه،أميةبنالعاصبنسعيدبنوعمرو؛ع!اللهرسولابنةرقئةامراته

أمينةامرأتهمعه،اميةبنالعاصبنسعيدبنخالد5وأخو،الكنانيئمخدجبنوقبةبنشقبنمحرثبن

خزاعة.منعمرو،بنمليحبنسغدبنجعثمةبنيثغبنبياضةبنعامربنأسعدبنخلفبنت

خلف.بنتهمينة:ويقال:هثامابنقال
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الزبيرذلكبعدامةوتزوجخالد؛بنتوامةخالد،بنسعيدالحبشةبارضلهولدت:اسحاقابنقال

الزبير.بنوخالدالزبيربنعمرولهفولدت،العوامبن

خزيمة:بنأسدبنيمنالحبشةالىالمهاجرون

بنكبيربنمرةبنصبرةبنيغمربنرئاببنجحشبنعبدالله:خزيمةبنأسدبنيمنحلفائهمومن

أمية،بنحرببنسفيانابيبنتحبيبةامامراتهمعه،جحشبنعبيداللهواخوهأسد،بندودانبنغنم

بنحرببنسفيانأبيمولاةيساربنتبركةامراتهمعه،خزيمةبناسدبنيمنرجل،عبداللهبنوقيس

نفر.سبعة،العاصبنسعيدالوهؤلاء،فاطمةابيبنومعيقيب،امية

.دوسمنمعيقيب:هشامابنقال

شمس:عبدبنيمنالحبشةالىالمهاجرون

وابو؟شمسعبدبنربيعةبنعتبةبنحذيفةأبو:منافعبدبنشمسعبدبنيومن:إسحاقابنقال

.رجلان،ربيعةبنعتبةالحليفقي!بنعبداللهواسمه،الاشعريموسى

نوفل:بنيمنالمهاجرون

بنالحارثبنمالكبننسيببنوهببنجابربنغزوانبنعتبة:منافعبدبننوفلبنيومن

رجل.،لهمحلي!،عيلانبنقي!بنخصفةبنعكرمةبنمنصوربنمازن

:العزىعبدبنأسدبنيمنالمهاجرون

بننوفلبنوالاشودأسد،بنخويلدبنالعؤامبنالربير:قصيبنالعزىعبدبناسدبنيومن

اسد،بنالحارثبناميةبنوعمروأسد،بنالمطلببنالأسودبنزفعةنجنويزيداسد،بنخويلد

نفر.اربعة

قصي:بنعبدبنيمنالمهاجرون

رجل.،قصيبنعبدبنكبيرأبيبنوهببنعميربنطليب:قصيبنعبدبنيومن

قصي:بنالدارعبدبنيمنالمهاجرون

سعدبنوسويبطالدار،عبدبنمنافعبدبنهاشمبنعميربنمضعب:قصيبنالدارعبدبنيومن

عبدبنهاشمبنشرحبيلعبدنجنقي!بنوجفمالدار،عبدبنالسئاقبنعميلةبنمالكبنحزملةبن

يثيعبنبياضةبنعامربنأقيشبنجذيمةبنالأسودعبدبنتحرملةامامراتهمعهالدار،عبدبنمناف

الروموابو،جهمبنوخزيمة،جفمبنعمرو:وابناه،خزاعةمنعمرو،بنمليخبنسعدبنجعثمةبن

عندبنعلقمةبنكلدةبنالحارثبنالنضربنوفراسالدار،عبدبنمنافعبدبنهاشمبنعميربن

نفر.خمسةالدار،عبدبنمناف

:كلاببنزهرةبنيمنجرونالمط

بنوعامر،زهرةبنالحارثبنعبدبنعوفعبدبنعوفبنالرحمنعبد:كلاببنزهرةبنيومن
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بنعوفعبدبنأزهربنوالمطلب،زهرةبنمنافعبدبنأهيببنمالك:وقاصوأبو،وقاصابي

لهولدت،سهمبنسعدبنسعيدبنضبيرةبنعوفأبيبنترفلةامرأتهمعه،زهرةبنالحارثبنعبد

المطلب.بنعبدالدالحبشةبأرض

هذيل:منالمهاجرون

بنكاهلبنصاهلةبنمخزومبنشمخبنالحارثبنمسعودبنعبدالله:هذيلمنحلفائهمومن

مسعود.بنعتبة5وأخو،هذيلبنسعدبنتميمبنالحارث

بهراء:منالمهاجرون

بنسعدبنعمروبنمطرودبنثمامةبنربيعةبنمالكبنثغلبةبنعمروبنالمقداد:بهراءومن

عمروبنبهراءبنأهودبنالقينبندريمبنفائشبنهزلبنالشريدبنمالكبنثغلبةبنثوربنزهير

قضاعة.بنالحافبن

ثور.بنودهيرذر،بنفاسبنهزل:ويقال:هشامابنقال

،زهرةبنمنافعبدبنوهببنيغوثعبدبنالأسودبنالمقداد:لهيقالوكان:اسحاقابنقال

نفر.ستة،وحالفهالجاهليةفيتبناهكانانهوذلك

:مرةبنتيمبنيمنالمهاجرون

معه،تيمبنسعدبنكعببنعمروبنعامربنصخربنخالدبنالحارث:مزةبنتيمبنيومن

الحبشةبأرضلهولدت،تيمبنشعدبنكغببنعمروبنعامربنجبلةبنالحارثبنتريخطةامراته

عثمانبنوعمرو،الحارثبنتوفاطمة،الحارثبنتوزينب،الحارثبنتوعائشة،الحارثبنموسى

.رجلان،تيمبنسعدبنكغببنعمروبن

وحلفائهم:مخزومبنيمنالمهاجرون

،مخزومبنعمربنعبداللهبنهلالبنالأسدعندنجنسلمةأبو:مزةبنيفظةبنمخزومبنيومن

زينبالحبشةبأرضلهولدت،مخزومبنعمربنعبداللهبنالمغيرةبنأميةأبيبنتسلمةأمامرأتهمعه

بنالسريدبنعبدبنعثمانبنوشماسهند،:سلمةائمواسم،عبداللهسلمةابيواسم،سلمةابيبنت

.مخزومبنعامربنهزميبنسويد

فيمكةقدمالشمامسةمنشضاسالانشضاسا؛سميلىانما،عثمانشضاساسم:هشامابنقال

فانا:شماسخالوكانربيعةبنعتبةفقال،جمالهمنالئاسفعجبجميلا،وكان،الجاهلية

شهابابنذكرفيماشماسا،فسمي،عثمانبنعثماناختهبابنفجاء،منهأحسنبشماسبىآتيكم

5.وغير

عبذاللهوأخوه،مخزومبنعمربنعبداللهبنهلالبنالأسدعندبنسقيانبنوهئار:اسحاقابنقال

المغيرةبنهثامبنوسلمة،مخزومبنعمربنعبداللهبنالمغيرةنجنحذيفةأبينجنوهثام،سفياننجن

.مخزومبنعمربنعبدالدبنانمغيرةبنربيعةأبيبنوعئاش،مخزومبنعمربنعبدالدبن
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سلولبنحبشيةبنكليببنعفيفبنالفضلبنعامرنجنعوفبنمعتب:حلفائهمومن

نفير.ثمانية،عيهامة:لهيقالالذيوهو،خزاعةمنعمرو،بنكغببن

حمراء.بنمعتب:لهيقالالذيوهو،سلولبنحبشيةويقال:هشامابنقال

جمح:بنيمنالمهاجرون

بنحذافةبنوهببنحبيببنمظعونبنعثمان:كعببنهصيصبنعمروبنجمحبنيومن

بنالحارثبنوحاطب،مظعونبنوعبدالله،مظعونبنقدامة:واخواه،عثمانبنالعائبوابنه،جمح

بنقي!أبيبنعبداللهبنالمجفلبنتفاطمةامرأ!لهمعه،جمحبنحذافةبنوفببنحبيببنمعمر

لبنتوهما،حاطببنوالحارث،حاطببنمحمد:وانجناهعامر،بنحنلبنمالكبننصربنودعبد

وهببنحبيببنمغمربنوسفيانيسار،بنتفكيهةامراتهمعه،الحارثبنحطابواخوه،المجقل

امهما،وهي،حسنةامرأتهومعه،سفيانبنوجنادة،سفيانبنجابر:ابناهمعه،جمحبنحذافةبن

.الغوثاحد،حسنةبنشرحبيلأمهمامنوأخوهما

مز.بنتميماخيمربنالغوثأحدعبداللهابن:شرحبيل:هشامابنقال

رجلا.عشرأحد،جمحبنحذافةبنوهببنأهبانبنربيعةبنوعثمان:اسحاقابنقال

عمرو:بنسهمبنيمنالمهاجرون

سهم،بنسعدبنعدقيبنقي!بنحذافةبنخنيس:كعببنهصيصبنعمروبنسهمبنيومن

سهبم.بنسعدبنوائلبنالعاصبنوهشام،سهمبنسعدبنعدقيبنبنزقيسالحارثبنوعبدالله

سهم.بنشعدبنهاشمبنوائلبنالعاص:هشامابنقال

قيىبنالحارثابنقيسوابو،سهمبنسعدبنعدفيبنقشىبنحذافةبنوقيس:اسحاقابنقال

الحارثبنوالحارث،سهمبنسغدبنعدقيبنقيسبنحذافةبنوعبدالله،سهمبنسغدبنعدينجن

نجنوبشر،سهمنجنسغدبنعدقينجنقيسنجنالحارثبنومغمر،سهبمبنسغدبنعدقيبنقيسبن

عمرو،بنسعيد:لهيقالتميمبنيمنأمهمنلهواخ،سفمبنسغدبنعدفيبنقي!بنالحارث

بنعديبنقيسبنالحارثبنوالسائب،سهمبنسندبنعدقيبنقيسبنالحارثبنوسعيد!

لهمحليفالجزاء،بنومحمية،سهمبنسعدبنمهشمبنحذيفةبنرئاببنوعمير،سهيمنجنسغد

رجلأ.عثراربعةزبيد،بنيمن

كعب:بنعديبنيمنالمهاجرون

بنعبيدبنعوفبنحرثانبنالعزىعبدبننضلةننعبداللهنجنمغمر:كعبنجنعديبنيومن

نضلةبنوعدقي،عدفيبنعويحنجنعبيدنجنعوفبنحرثانبنالعزىعبدبنوعزوة،عدقيبنعويح

ربيعة،بنوعامر،عديبنالنغمانوابنه،عديبنعويجبنعبيدبنعوفبنحزثانبنالغزىعبدبن

نفير.خمسة،غانمنجنحثعةأبيبنتليلىانرأتهمعه،وائلبنعتزمنالخطابلالحليف
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:لويبنعامربنيمنالمهاجرون

بنمالكبننصربنؤذعبدبنقيسابيبنالعزىعندبنرهمابيبنسبرةابو:لؤيبنعامربنيومن

بنمالكبننضربنودعبذبنشمسعبدبنعمروبنسهيلبنتكلثومأمامراتهمعهعامر،بنحسل

بنحسلبنمالكبننصربنوذعبدبنقيسأبيبنالعزىعبدبنمخرمةبنالهوعبدعامر،بنحسل

وسليط،عامربنحسلبنمالكبننضرنجنوذعبدنجنشمسعبدبنعمرونجنسهيلبنالهوعبدعامير،

ومعة،عمروبنالسكرانوأخوهعامبر،بنحسلبنمالكبننضربنودعبدبنشمسعبدبنعمروبن

بنومالك،عامربنحسلبنمالكبننضربنودعبدبنشمسعندبنقيسبنزفعةبتتسودةافرأته

السعديبثتعمرةامراتهمعه،عامربنحسلبنمالكبننصربنوذعبدبنشمسعبدبنقيسبنزمعة

شمسعبدبنعمروبنوحاطبعامبر،بنحسلبنمالكنجننضربنوذعبدبنشمسعبدبنوقدانبن

نفر.ثمانية،لهمحليف،خولةبنوسعدعامر،بنحسلبنمالكبننضربنودعبدبن

اليمن.منخولةبنسعد:هشعامابنقال

فهر:بنالحارثبنيمنالمهاجرون

بنالجراحبنعبداللهثنعامروهو،الجزاحبنعبيدةأبو:فهربنالحارثبنيومن:اسحاقابنقال

أهيببنيهلالبنربيعةبنوفببنسهيلوهوبيضاء،بنوسهيل،الحارثبنضئةبنأهيببنهلال

بنأميةبنجحدمبنتدعدوهياليها،ينسبفهو،نسبهعلىغلبتامهولكن،الحارثبنضئةبن

ضبةبناهيببنهلالبنربيعةبنسرحأبيبنوعمروبيضاء،تدعىوكانتفهر،بنالحارثبنظرب

بل:ويقال،الحارثبنضئةبناهيببنهلالبنربيعةبنشدادابيبنزهيربنوعياض،الحارثبن

مالكبنهلالبنربيعةنجنشدادأبيبنزهيرنجنالحارثبنوعمرو،ضبةبنمالكبنهلالبنربيعة

بنضتةبنمالكبنهلالبنربيعةبنشدادابيبنزهيربنغنمعبدبنوعثمان،الحارثبنضئةبن

بنقيسعبدبنوالحارث،الحارثبنظربنجنأميةبنعامربنلقيطبنقيسعبدبنوسعد،الحارث

نفير.ثمانيةفهر،بنالحارثبنظرببنأميةبنعامربنلقيط

الحبشة:مهاجريعدد

معفمبهمخرجواالذينأبنائهمسوى-المسلمينمناليهاوهاجرالحبشةبأرضلحقمنجميعفكان

فيه.يشكوهو،فيهمياسربنعماركانانرجلا،وثمانينثلاثة-بهاوولدواصغارا

الحبشة:هجرةفيالحارثبنعبداللهشعر

حين،سهيمبنسعدبنعدفيبنقيسبنالحارثبنعبدالهان؛الحبشةفيالسغرمنقيلمماوكان

أحسنوقداحدا،ذلكعلىيخافونلاالهوعبدوا،النجاشيجواروحمدوا،الحبشةبارضامنوا

]:البسيط[منقال؛بهنزلواحينجوارهمالنجاشيئ

والديناللهبلاغيرجوكانمنمغلغلةعنيبلغنراكبايا

ومفتونمقهوبىمكةببطنمضطهل!اللهعبادمنامرىءكل
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والهونوالمخزاةالذلمنتتجيواسعةالفهبلادوجدناانا

مأفونغيروعيبانمماتفييوخرالحياةذذعلىتقيموافلا

الموازينفيوعالواالئبيقولواطرحوااللهرسولتبغناانا

فيطغونييعلواأنبكوعائذبغواائذينالقومفيعذابكفانجعل

أمنذلكفيقومهبعضويعاتب،بلادهممناياهمقريشنفييذكرأيضأ،الحارثبنعبداللهوقال

:]الطويل

أنامليعليوتأباهعليقتالهماكذبتكلاكبديابت

بباطل؟تأشبوهالأالحقعلىادبوكممغشراقتاليوكيف

البلابلشديدأفرعلىفاضحواازضهمحزمنالجنعبادنفتهم

تواصلأوتقئعنسغل!بنعدفيأمانةعديفيكانتتكفان

بالجعاثليطئىلاائذيبحمدفيكمذلكأنأرجوكتتفقد

الأراملالضعافمأوىفجربذيخبيثةكلشنلشبلاوبدلت

]:الطويلأمنايضاالحارثبنعبداللهوقال

والحجرومدينعادجحدتكماحقهاللهتجحدقريخثقوتلك

بحرولافضاءذوبرالأزضمنيسعننيفلاأبرقلمأنافان

النقربلغاذالئفسفيماابينمحمدالإلهعبدبهابأرضي!

.المبرق:قالالذيلبيتهاللهيرحمهالحارثبنعبداللهفسمي

خلف:بنأميةيعاتبمظعونبنعثمان

يؤذيهوكان،عمهابنوهو،جمحبنحذافةبنوفببنخلفبنامئةيعاتبمظعونبنعثمانوقال

]:الطويلامنذلكزمانهفيقومهفيشريفاأميةوكان،اشلامهفي

أكتغوالبركالسرماندونهومنبقضةجاءلفذيعميرو،نجناتيم

تقذع؟بيضاءصرحفيواشكتتنيامنامكةبطنمنأخرجتنيا

أجمعلكريشهانبالأوتبريريشهايواتيكلانبالأتريش

تفزغكنتبهماقواماوافلكتأعزةكراماأقواماوحارنجت

تصنعكنتماالأؤباشواشلمكملمةيومانابتكإنستغلم

تيما.اسمهكان،جمح:عثمانيدعوالذيعمروبنوتيم

المهاجرين:عليهمليردواالحبشةالىتبعثقريش

وأتهم،الحبشةبأرضواطمأتواأمنواقدع!فهاللهرسولاضحابانقريمثقراتفلما:اسحاقابنقال

فيرذهمالتجاشيئالىجلدينقريثيىمنرجلينمنهمفيهميبعثواأنبينهنمائتمرواوقرارا؟دارابهااصابواقد

أبيبنعبداللهفبعثوافيها،وأمنوابهااطمأنواالتيدارهممنويخرجوهم،دينهمفيليفتنوهم؟عليهم
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فيهم.اليهبعثوهماثم،ولبطارقتهللنجاشيهدايالهماوجمعوا،واللبنالعاصبنوعمروربيعة

للنجاشي:طالبأبيشعر

جوارهمحسنعلىيحضحهللنجاشيابياتافيهبهمابعثواومارأيخهمفيذلكرأىحينطالبأبوفقال

]:الطويل[منعنهموالدفع

؟الأقاربالعذوواعداءوعمروجعفرالئأيفيكيفشعريليتألا

شاغث؟ذلكعاقاووأضحابهجغفراالنجاشياقعالنالتفهل

المجانبلديخكيشقىفلاكريمماجدأئكاللغنأبيتتعلم

لازببككفهاخيرواشباببسطةزادكالفهبأنتعفم

والأقاربنقعهاالاعاديينالغزيرةلسجاليذوفيفقوائك

للتجاشي:قريشأرسلتهمااللذينالرسولينعنسلمةأمحديث

بنالحارثبنالرحمنعبدبنبكرابيعنالزفرقي،مسلمبنمحمدحدثني:إسحاقابنقال

نزلنالقا:قالت:قال-يخ!،النبيزوجالمغيرةبناميةابيبنتسلمةائمعن،المخزوميهشام

نسمعولانؤذىلاتعالىاللهوعبدناديننا،علىامنا،النجاشيجايى،خيربهاجاوزناالحبشةأرض

جلدين،منهمرجلينفيناالنجاشيئإلىيبعثواانبينهمائتمرواقريثاذلكبلغفلما،نكرههشيئأ

الأدم،منهايأتيهماأغجبمنوكان،مكةمتاعمنيستطرفمماهداياللنجاشييهدواوأن

بنعبداللهبذلكبعثواثم،هديةلهاهدواالأبطريقابطارقثهمنيتركواولمكيرا،ادمألهفجمعوا

نأقبلهدئتةبطريتيكلإلىادفعالهما:وقالوا،بأمرهموامروهما،العاصبنوعمروربيعةابي

يكلمهم،انقنلإليكمايسلمهمأنسلاهثم،هداياهالنجاشيإلىقدماثم،فيهمالنجاشيتكلما

بطارقتهمنيبقفلمجايى،خيرعنددايىبخيرعندهونحن،النجاشيعلىقدماحتىفخرجا:قالت

بلدإلىضوىقدإنه:منهمبطريتيلكلوقالا،النجاشييكلماانقبلهديتهاليهدفعاالأبطريق

نعرفهلامبتدعبدينيوجاؤوا،دينكمفييدخلواولم،قومهمدينفارقواسفهاء،غلمانمناالملك

فيهمالملككلمنافاذا،إليهمليردهمقومهمأشراففيهمالملكالىبعثناوقد،أنتمولانحن

عليهم،عابوابماواعلمعينأبهماعلىقومهمفان؟يكلمهمولاإلينا،يسلمهمبأنعليهفاشيروا

أيها:لهفقالاكلماهثممنهما،فقبلها،النجاشيالىهداياهماقدماإنهماثم،نعملهما:فقالوا

دينك،فييذخلواولمقومهمدينفارقواسفهاء،غلمانمنابلدكالىضوىقذ.إنه،الملك

آبالهممنقومهمأشراففحهمإليكبعثناوقد،انتولانحننعرفهلاابتدعوهبديننوجاووا

فيه.وعاتبوهمعليهمعابوابماواعلمعينا،بهماعلىفهم،عليهملترذهموعثائرهموأعمامهم

كلامهميسمعأنمنالعاصبنوعمروربيعةأبيبنعبداللهإلىابغضشيءيكنولم:قالت

عابوابماوأعلمعينا،بهمأعلىقومهم،الملكأئهاصدقا:حولهبطارقتهفقالت:قالت،النجاشي

إذن،اللههالا:قالثم،النجاشيئفغضب:قالت،وقومهمبلادهمالىفليرداهمإليهمافاسلمهم،عليهم
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فأسألهمادعوهمحتىسوايمنعلىواختارونيبلاديونزلواجاوروييقوئميكادولااليهما،أسلمهملا

علىكائواهـان،قومهمإلىورددتهماليهما،أسلمتهميقولانكماكانوافان؟أمرهمفيهذانيقولعما

جاوروني.ماجوارهمواحسنتمنهما،منعتهمذلكغير

والتجاشي:المهاجرينبيندارالذيالحوار

بعضفمقالثماجتمعوا،رسولهجاءهمفلما،فدعاهم،-لمجفاللهرسولاصحابالىأرسلثم:قالت

ماذلكفيكائنأجم!نبينابهامرناوماعقمنا،ماواللهنفول:قالواجئتموه؟اذاللرجلتقولونما:لبعفيى

الدينهذاما:لهمفقالسالهم-حولهمصاحفهمفنشروااساقفتهالنجاشيئدعاوقد-جاؤوافلما،كائنهو

كقمهالذيفكان:قالت؟المللهذهمناحددينفيولادينيفيتذخلواولمقومكمفيهفارقتمقدالذي

ونأتي،الميتةونأكل،الأصنامنعبدجاهلييما،أفلقوماكئا،الملكاثها:لهفقالطالبابيبنجعفر

إلينااللهبعثحتىذلكعلىفكئا،الضعيفمناالقوقيوياكلالجوار،ونسيء،الازحامونقطغالفواحث!،

نحننعبدكئاماونخلع،ونعبده،لنوحدهاللهالىفدعانا،وعفافهوامانتهوصدقهنسبهنغرفمنارسولأ

وخسن،الزحموصلة،الأمانةوأداء،الحديثبصدقوامرنا،والأوثانالحجارةمندونهمنوآباؤنا

وقذف،اليتيممالوأكل،الزوروقول،الفواحشعنونهاناوالدماء،المحارمعنوالكفالجوار،

فعذد:قالت،والصياموالزكاةبالصلاةوامرناشيئا،بهنشركلاوحدهاللهنعبدانوامرنا،المحصنات

شيئا،بهنئركفلموحدهاللهفعبدنا؛اللهمنبهجاءماعلىوائبغناهبهوآمثافصدفناه،الإسلامامورعليه

عبادةإلىليردوناديننا؟عنوفتنونافعذبوناقومناعلينافعدالنا،احلماوأحللناعلينا،حزمماوحرفنا

وضيئقواوظلموناقهرونافلفا،الخبائثمنن!نشحلكنامانستحلوان-،تعالى-اللهعبادةمنالاوثان

ألأورجونا،جواركفيورغبنا،سواكمنعلىواخترناك،بلادكإلىخرنجناديننا،وبينبينناوحالواعلينا

لهفقال:قالتشيئء؟مناللهغنبهجاءممامعكهل:النجاشيئلهففال:قالت،الملكايهاعندكنظلم

]1:!![مريم)!هيعضمنصدراعليهفقرأ:قالت،عليفاقرأه:النجاشيلهفقال،نعم:جعفر

تلاماسمعواحينمصاحفهمأخضلواحتىاساقفتهوبكت؛لحيتهاخضلتحتىالنجاشيواللهفبكى:قالت

أسلمهملاواللهفلاانطلقاواحد؟،مشكا؟منليخرجعيسىبهجاءوالذيهذاان:النجاشيقالثم،عليهم

.ئكادونولا،اليكما

النجاشي:عندبالمسلمينالايقاعيحاولالعاصسبنعمرو

خضراءهم،بهاشتاصلبماعنهمغدالاتيته،والله:العاصبنعمروقالعندهمنخرجافلما:قالت

قدكانواوإنأرحامالهمفان؟تقعللا:فيناالرجليناتقىوكان،ربيعةابيبنعبداللهلهفقال:قالت

:فقالالغد،منعليهغداثم:قالتعبد،مريمبنعيسىانيزعمونانهملاخبرتهوالله:قالخالفونا،

قالت:،فيهيقولونعمافسلهماليهمفأزسلعظيما،قولأمريمبنعيسىفييقولونانهنم،الملكأثها

ماذا:لبعفبىبعضهمقالثم،القومفاجتمع،قطمثلهابناينزلولم:قالت،عنهليسالهمإليهمفأزسل

ماذلكفيكائنانبينابهجاءناومااللهقالماواللهنقولقالرا:عنه؟سالكماذامريمبنعيسىفيتق!ولرن
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أبيبنجعفرفقال:قالت؟مريمبنعيسىفيتقولونماذا:لهمقالعليهدخلوافلما:قالت،كائنهو

العذراءمريمإلىالقاهاوكلمتهوروخهورسولهاللهعبدهو:-جن!نبينابهجاءناالذيفيهنقول:طالب

مامريمبنعيسىعداماوالله:قالثمعودامنهافاخذالارضالىبيدهالنجاشيئفضرب:قالت،البتول

فأنتماذهبوا،واللهنخرتمدمان:فقال،قالماقالحينحولهبطارقتهفتناخرت:قالتالعود،هذاقلت

ما،غرمشبكممن:قالثم،غرمسبكممن:قالثم،غرمسئكممن-الامنون:والشيوم-بارضيشيوثم

اذيتوأني-سيومفأنتم:ويقال،ذهبمندبري:ويقال:هشامابنقال-ذهبمندبرالياناحب

اللهأخذما،فوالله،بهاليحاجةفلاهداياهماعليهماردوا-الجبل:الحبشةبلسانوالدبر-منكمرجلا

منفخرجا:قالت،فيهفاطيعهمفيالناساطاعوما،فيهالرشوةفاخذملكيعليردحينالرشوةمني

جايى.خيرمعدايىبخيرعندهواقمنا،بهجاءاماعليهمامردودامقبوحينعنده

عليه:اللهفينصرهالملكالنجاشيينازعالحبشةمنرجل

حزتاعلمتناما،فوالله:قالت،ملكهفيينازغهالحبشةمنرجلبهنزلاذذلكلعلىإنافوالله:قالت

لارجلفيأتي،النجاشيعلىالرجلذلكيظهرانتخوفا؛ذلكعند5حزناحزنمناشذكانقطحرنا

منه.يغرفالنجاشيكانماحقنامنيغرف

رجلمن:ع!ي!اللهرسولأصحابفقال:قالت،النيلعرضوبينهماالنجاشيئاليهوسار:قالت

فأنت،:فقالواانا،:العوامبنالزبيرفقال:قالتبالخبر،ياتيناثم،الفوموقيعةيحضرحتىيخرج

إلىخرجحتىعليهاسبحثم،صذرهفيفجعلها،قربةلهفنفخوا:قالتسنا،القوماخدثمنوكان

بالظهورللنجاشيتعالىاللهفدعونا:قالت،حضرهمحتىاتطلقثم،القومملتقىبهاالتيالنيلناحهـية

الزبيرطلعاذكالنهولمامتوفعونذلكلعلىائا،فوالله:قالت،بلادهفيلهوالتمكين،عدؤهعلى

فيلهومكن،عدؤهاللهواهلك،النجاشيئظفرفقدأبشرواألا:يقولوهوبثوبهفلمع،يسعىوهو

،عدوهاللهأهلكوقدالنجاشيئورجع:قالتمثلها،قطفرحةفرخناعلمتناما،فوالله:قالت5،بلاد

رسواعلىقدمناحتى،متزليخيرفيعندهفكئا،الحبشةامرعليهواستوثق،بلادهفيلهومكن

بمكة.وهويك!دالله

الحبشة:علىالنجاشئتمقكقصة

سلمةأمعن،الرحمنعبدبنبكرابيحديثالزبيربنعروةفحدثت:الزهريقال:إسحاقابنقال

فيه،الرشوةفآخذ،ملكيعليردحينالرشوةمنياللهاخذما:قولهماتدريهل:فقال،-لمجي!النبيئزوج

كانأباهان:حدثتنيالمؤمنينائمعائشةفان:قاللا،:قلت:قالفيه؟الئاسفاطيعفئالئاسأطاعوما

أهلوكانوارجلأ،عثراثناصلبهمنلهعئمللنجاشيوكان،النجاشيالأولدلهيكنولم،فومهملك

هذاغيرلهولدلافانه،أخاهوملكناالنجاشياباتتلناأنالوبينها:الحبشةفقالت،الحبشةمملكةبيت

علىفعدوادهرا،بعدهالحبشةبقيت5؟بغدمنملكهفتوارثوارجلاعشراثننيصلبهمنلاخيهوان،الغلام

حازمألبيبأوكان،عمهمعالنجاشيئونشأحينا،ذلكعلىفمكثوا؛أخاهوملكوا،فقتلوه،النجاشيأبي
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والله،:بينهاقالتمنهمكانهالحبشةرأتفلما؟منزلهبكلمنهونزل،عمهامرعلىفغلب،الرجالمن

لقد،أجمعينليقتلئناعليناملكهوإنعلينا،ئملكهأنلنتخوثوإئا،عمهامرعلىالفتىهذاغلبلقد

أظهرنا،بينمنتخرجهأنوإما،الفتىهذاتقتلانإما:فقالوا،عمهالىفمشوا،أباهقتلنانحنأناعرف

قالت.،بلادكممنأخرجهبل؟اليومواقتلهبالامسأباهقتلتإ!ويلكم:قالانفسنا،علىخفناهقدفانا

إذاحتىبهفانطلق،سفينةفيفقذفه،درهيمبستمائةالتخارمنرجلمنفباعوه،السوقالىبهفخرخوا

صاعقةفأصابتةتحتها،يستمطرعمهفخرج،الخريفسحائبمنسحابةهاجتاليومذلكمنالعشيئكان

أمرفم،الحبشةعلىفمرجخيز،ولدهفيليسمحمقهوفاذا،ولدهالىالحبشةففزعت:قالت،فقتلته

غيرهأفركميقيملاالذيملككمانواللهتعلموا:لبعفبىبعضهمقالذلكمنفيههمماعليهمضاقفلما

الذيالرجلوطلبطلبهفيفخرجوا:قالت،فأدركوهحاجةالحبشةبامرلكمكانفان،غدوةبعتمللذي

فمفكوه،الملكسريرعلىوأقعدوه،التاجعليهفعقدوابهجاؤواثم،منهفأخذوهادركوهحتى،منهباعوه

لا.قالوا،ذلكفيأكفمةانواما،ماليتغطونيأناما:فقال،منهباعوهكانواالذيالتاجرفجاءهم

أيها:فقال،يديهبينفجلس،فجاءه:قالت،وإياهفدونك:قالوا،اكلمهواللهاذن:قال،شيئأنعطيك

سرتإذاحتى،دراهميوأخذواغلامياليفأسلموا،درهيمبستمائةبالسوققويممنغلاماانجتعت،الملك

ليضعنأودراهمةلتعطنة:النجاشيئلهمفقال:قالت،دراهميومنعونيغلاميفأخذواأذركونيبغلامي

منياللهأخذما:يقولفلذلك:قالت،دراهمهنعطيهبل:قالواشاء،حيثبهفليذهبنيدهفييدهغلامه

أؤاثذلكوكان:قالت.فيهالثاسفأطغفيئالناسأطاعوما،فيهالرشوةفاخذملكيعليئردحينرشوة

حكمه.فيوعدلهدينهفيصلابتهمنخبرما

النجاشيئماتلما:قالت،عائشةعنالزبير،بنعروةعن،رومانبنيزيدوحدثني:اسحاقابنقال

نوز.قبرهعلىيرىيزاللاانهيثحدثكان

لهم:فيكيدالنجاشيخلعيحاولونالحبشةاهل

قدإنك:للنجاشيفقالواالحبشةاجتمعت:قال،أبيهعنمحمد،بنجعفروحدثني:اسحاقابنقال

وكوتوا،فيهااركبوا:وقال؟سفنالهمفهيا،وأصحابهجعفرإلىفأرسل:قال،عليهوخرجوا،ديننافارقت

فيه.فكتبكتاباىإعمدثمفاثبتوا،ظفزتوإن،شئتمبحيثتلحقواحتىفامضواهزمتفان،أنتمكما

وروخةورسوئةعبدهمريمابنعيسىأنويشهذ،ورسولهعبدهمحمداواناللهإلاإلهلاانيشهدهو

يا:فقال،لهوصقواالحبشةإلىوخرج،الأيمنالمنكبعندقبائهفيجعلهثم،مريمالىألقاهاوكلمته

،سيرةخير:قالوا؟فيكمسيرتيرأيتمفكيف:قال،بلى:قالوابكم؟الناساحنألست،الحبشةمعشر

:قالوا؟عيسىفيأنتمتقولونفما:قالعبد،عيسىأنوزعمتديننا،فارقت:قالوالكم؟فما:قال

يزدلممريمابنعيسىأنيشهدهو-:قبائهعلىصدرهعلىيدهووضع-النجاشيفقال،اللهابنهو:نقول

صقىالنجاشيماتفلماىلمججر،النبيئذلكفبلغوانصرفوا،فرضوا،،كتبمايعنيوإنما،شيثاهذاجملى

له.واشتقفرعليه
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منطلبوامايدركواولمقريشعلىربيعةأبيبنوعبداللهالعاصبنعمروقدمولما:إسحاقابنقال

شكيميماذارجلأوكان،الخطاببنعمروأسلم،يكرهونبماالنجاشيورذهما،عي!اللهرسولأصحاب

مسعودبنعبداللهوكانقريثأ،عازواحتىوبحمزةع!نداللهرسولاصحاببهامتنع،ظفرهوراءمايراملا

عندصفئحتىقريثأقاتلعمرأسلمفلماعمر،اسلمحتىالكعبةعندنصليانعلىنقدركئاما:يقول

الحبشة.إلىلمج!اللهرسولأصحابمنخرجمنخروجبعدعمراسلاموكان،معهوصفيناالكعبة

عمو:باسلاميعتزونالمسلمون

نإ:مسعودبنعبداللهقال:قال،إبراهيمبنسعدعن،كدامبنمسعرحدثني:قال:البكاليقال

الكعبةعندنصليماكناولقد،رحمةكانتامارتهواننصرا،كانثهجرتهوانفتحأ،كانعمراسلام

معه.وصفيناالكعبةعندصلىحتىقريثاقاتلاسلمفلماعمر،أسلمحتى

عمو:اسلامعقحثمةأبيبنتمحبداللهأمحديث

بنعبدالعزيزعن،ربيعةأبيبنعئاشبنعبداللهبنالحارثبنالرحمنعبدحدثني:اسحاقابنقال

الحبشة،أرضإلىلنترخلإتاوالله:قالت،حثمةابيبنتعبداللهأمأمهعن،ربيعةبنعامربنعبدالله

قالت:،شبركهعلىوهو،عليوقفحتىالخطاببنعمراتبلإذحاجاتنا،بعضفيعامرذهبوقد

نعم:فقلت:قالت!عبداللهائمياالانطلاقإئه:فقال:قالتعلينا،وشدةلناأذئالبلاءمنهنلقىوكنا

صحبكم:فقال:قالتمخرجا،لناأدلهيجعلحتىوقهرتمونا،آذيتمونا،اللهأرضفيلنخرجن،والله

بحاجتهعامرفجاء:قالتخروجنا،-أرىفيما-اخزنهوقذانصرفثمأراها،أكنلمرئةلهورأيت،الله

قالت:؟إسلامهفيأطمعت:قالعلينا،وحزنهورفتهآنفاعمررأيتلو،عبداللهابايا:لهفقلت،تلك

منيرىكانلمامنهيأسا:قالت،الخطابحماريسلمحتىرايتالذييسلمفلا:قال،نعم:قلت

.الإسلامعلىوقسوتهغلظته

عمو:اسلامسبب

نجننسعيدعندوكانت؟الخطاببنتفاطمةأختهان-بلغنيفيما-عمراسلاموكان:اسحاقابنقال

عمر،منباسلامهمامستخفيانوهمازيدبنسعيدبعلهاوأشلمأسلمتقدوكانت،نفيلبنعمروبنزيد

يستخفيأيضاوكان،أسلمقد-كعببنعديبنيمنقومهمنرجل-النحامعبداللهبننعيموكان

عمرفخرج،القرآنيقرئهاالخطاببنتفاطمةإلىيختلفالأرتبنخئابوكان،قومه!نفرقاباشلامه

عندبيتفياجتمعواقدأنهملهذكرواقدأصحابهمنورهطالمج!اللهرسوليريدبسيفهمتوشحايوما

وأبوالمطلبعبدبنحمزةعفهغ!يراللهرسولومعونساء،رجاليبينماأربعينمنقريثوهمالصفا،

معأقامكانممن،عنهماللهرضىالمسلمينمنرجاليفيطالبأبيبنوعليالصديققحافةأبيبنبكر

ياتريذأين:لهفقال،عبداللهبننعيمفلقيه،الحبشةأرضإلىخرجفيمنيخرجولمبمكة!شي!اللهرسول

آلهتها؟ولسب،دينهاوعابأحلامها،وسفهقريثيىأمرفزقالذيالصابىءهذامحمداأريد:فقالعمر؟
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علئتمشيتاركيكمنافعبدبنيأترىعمر،يانقسكمننفسكغرتكلقدوالله:نعيملهفقال،فأفتله

ختنك:قال؟بيتيأهلوأي:قال!إ!امرهمفتقيمبيتكأهلالىترجعافلامحمدا،قتلتوقدالأرض

دينه،علىمحمداوتابعاأسلماواللهفقد،الخطاببنتفاطمةواختكعمرو،بنزيدبنسعيدع!مكوابن

)طه!فيهاصحيفةمعهالأرتبنخئابوعندهما،وختنهأختهالىعامداعمرفرجع:قالبهما،فعليك

بتتفاطمةواخذت،البيتبعضفيأولهممخدعفيخئابتغئبعمرحسقسمعوافلمااياها،يقرئهما

فلماعليهما،خئابقراءةالبيتالىدناحينعمرسمعوقذفخذها،تحتفجعلتهاالصحيفةالخطاب

انكمااخبرتلقد،واللهبلى:قالشيئأ،سمعتما:لهقالاسمعث؟التيالهينمةهذهما:قالدخل

عنلتكفهالخطاببتتفاطمةأختهاليهفقامتزيد،بنسعيدبختنهوبطش،دينهعلىمحمداتابعتما

فاصنع،ورسولهباللهوآمناأشلمناقد،نعم:وختنهأختهلهقالتذلكفعلفلمافشجها،فضربهازؤجها،

هذهاعطيني:لاختهوقال،فازعوى،صنعماعلىندم،الدممنبأختهماعمررأىفلما،لكبداما

ذلكقالفلفاكاتبأ،عمروكانمحمد،بهجاءالذيهذامااتظرآنفا؛تقرؤونسمغتكمالتيالصحيفة

ذلكقالفلمااليها،قرأهااذاليردنهابآلهتهلهاوحلف،تخافيلا:قالعليها،نخشاكائا:أختهلهقالت

عمرفقامالطاهر،إلايمسهالاوانه،شرككعلىنجسقانك،أخييا:لهفقالت،اصلامهفيطمعت

!!واكرمهالكلامهذاأحسنما:قالصذرامنهاقرأفلمافقراها،"طه"وفيهاالصحيفةفأعطته،فاغتسل

نبيه،بدعوةخصكقداللهيكونأنلأزجوانيواللهعمر،يا:لهفقال؛اليهخرجخباثذلكسمعفلما

يااللهفالله"الخطابنجنبعمرأوهشامابنالحكمبأبيالأ!نملامأئد"الئهم:يقولوهوأفسسمعتهفاني

بي!بفيهو:خبابلهفقال،فأسلماتيهحتىمحمدعلىخئابيافدلني:عمرذلكعندلهفقالعمر،

وأصحابه،-جماللهرسولالىعمدثم،فتوشحهسيفهعمرفأخذ،اصحابهمننفزفيهمعهالصفاعند

51فرالبابخللمنفنظر!اللهرسولأصحابمنرجلقامصوتهسمعوافلفا،البابعليهمفضرب

متوشحاالخطابنجنعمرهذا،اللهرسوليا:فقال،فزخوهويختاللهرسولالىفرجع،السيفمتوشحا

قتلناهشرايريدكانوان،لهبذلناهخيرايريدجاءكانفان،لهفأذن:المطلبعبدبنحمزةفقال،السيف

،بالحجرةلقيهحتى-لمجي!اللهرسولإليهونهض،الرجللهفأذنله""ائذن:ىجماللهرسولفقال،بسيفه

مافوالله،انخطابابنيابكجاء"ما:ولال،شديدةجبذةجبذهفم،ردائهبمجمعأو،بحجزتهفأخذ

منجاءوبماوبرسولهباللهلاومنجئتك،اللهرسوليا:عمرفقال"قارعةبكاللهينزلحئىتنتهيأنارى

أسلم،قدعمرأنع!هاللهرسولأضحابمنالبيتاهلعرفتكبيرة-لمج!واللهرسولفكئر:قال،اللهعند

وعرفوا،حمزةإشلاممععمرأسلمحينأنفسهمفيعزواوقدمكانهممنعحيداللهرسولاصحابفتفزق

إسلامعنالمدينةاهلمنالرواةحديثفهذا،عدؤهممنبهماوينتصفون،ءكي!اللهرسولسيمنعانانهما

926].-3/267الكبرىالطبقاتأ.اسلمحينالخطاببنعمر

عمر:اسلامسببفيأخرىرواية

روىعمنأوومجاهد،عطاء؟أصحابهعن،المكيئنجيحأبيبنعبداللهوحدثني:إسحاقابنقال

فيخمرصاحبوكنتمباعدا،للإشلامكتت:يقولكانانه-عنهبهتحدثوافيما-عمراسلامأن،ذلك
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عبدبنعمرالدورعندبالحزورةقريشمنرجاذفيهيجتمعمجلسقلناوكانبها،وأسراحئهاالجاهلية

فلم،فجئتهم:قال،ذلكمجلسهمفياولئكجلسائياريدليلةفخرجت:قال،المخزوميعمرانبن

عندهأجدلعقيالخمر،يبيعبمكةوكانالخمار،فلاناجئتاتيلو:فقلت:قالأحدا،منهمفيهاجذ

سبعأبهافطفتالكعبةجئتانيلو:فقلت:قال،اجدهفلم،فجئتهفخرجت:قالمنها،فاشربخمرا

صقىإذاوكان،يصليقائمعني!اللهرسولفاذابالكعبةاطوفأناريدالمسجدفجثت:قال،سبعيناو

اليماني،والركنالاسودالركن:الركنينبينمصلاهوكان،الشاموبينبينهالكعبةوجعلالساماستقبل

منهدنوتلئن:فقلت،يقولمااسمعحئىالليلةمحمدمناستمعتأنيلووالله:رايتهحينفقلت:قال

قائم!لمجماللهورسولرويداامشيفجعلتثيابها،تحتفدخلتالحجرقبلمنفجئت،لاروعئهمنهأستمع

القرانسمعتفلما:قال،الكغبةثيابالأوبينهبينيمامستقبلهقبلتهفيقمتحتى،انقرآنيقرايصلي

صلاتة،جمتاللهرسولقضىحتىذلكمكانيفيقائمأأزلفلم،الإشلامودخلنيفبكجت،قلبيلهرق

ثم،المسعىيجزعحتى،طريقهوكانت،حسينابيابندارعلىخرجانصرفاذاوكان،انصرفثم

بنالأخنسدارعلىثم،الزفريعوفعبدبنازهرابنداروبينالمطلبعبدبنعباسداربينيسلك

قال،سفيانأبيبنمعاويةبيديكانتالتيالرقطاءالدارفيجم!ممسكنهوكان،بيتهيدخلحتى،شريق

جم!راللهرسولسمعفلما،أدركتهأزهرابنودارعئاسداربيندخلاذاحئىفتبعته:عنهاللهرضيعمر

هذهالخطابانجنيابكجاء"ما:قالثمفنهمني،لاوذيهاتبعتهانماأني-لمج!ماللهرسولفظن،عرفنيحسي

ثم،جمتاللهرسولاللهفحمد:قال،اللهعندمنجاءوبماوبرسولهباللهلأومنجئت:قلت:قال"الساعة

ودخل؟!لمجماللهرسولعنانصرفتثم،بالثباتليودعا،صدريمسحثمعمر"يااللههداك!قد:قال

بيته.!يخماللهرسول

.كانذلكايأعلموالله:اسحاقابنقال

قريش:فياسلامهيذيععمر

يا:قالعمرأبياسلملما:قالعمرابنعنعمر،بنعبداللهمولىنافعوحدثني:اسحاقابنقال

فغدوت:عمربنعبداللهقال،عليهفغدا:قال،الجمحيمغمربنجميل:لهفقيل؟للحديثاتقلقريشبى

قدانيجميليااعلمت:لهفقال،جاءهحتى؟رايتماكلاعقلغلاثموأنا،يفعلماوانظرأثرهاتبع

أبي،واتبعتعمر،واتبعه،رداءهيجرقامحتىراجعهمافوالله:قالمحمد؟دينفيودخلتأسلمت

الكعبة؟بابحولأنديتهمفيوهم،فريشمغشريا:صوتهباعلىصرخالمسجدبابعلىقاماذاحتى

لاانوشهذتأسلمتقدولكني،كذب:خلفهمنعمرويقول:قالصبا،قدالخطاببنعمرانالا

علىالشمسقامتحتىويقاتلونهيقاتلهمبرحفما،اليهوثاروا،ورسولهعبدهمحمداواناللهالااله

كتاقدلوانبال!هفأخلف،لكنمبداماافعلوا:يقولوهوراسهعلىوقاموافقعد،وطلح:قال،رؤوسهم

عليهقريشمنشيخأقبلاذذلكعلىهمفبينما:قاللنا؟تركتموهاأو،لكمتركناهالقدرجلثلاثمائة

اختاررجلفمه؟:فقالعمر،صبأ:قالوا؟شأنكمما:ففال،عليهموقفحتىموشىوقميمقحبرةحلة

:قال؟الرجلعنخلواهكذا؟صاحبهملكميسلمونكعببنعديبنيأترون؟تريدونفماذاأمرالنفسه
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الذيالرجلمن،أبتيا:المدينةالىهاجرأنبعدلأبيفقلت:قال،عنهكشطثوبأكانوالكأنمافوالله

السهميئ.وائلبنالعاصبنيافيذاك:ففال؟يقاتلونكوهماشلمتيومبمكةعنكالقومزجر

يومبمكةعنكالقومزجرالذيالرجلمن،أبتيا:قالأنهالعلماهلبعضوحدثني:هشامابنقال

خيرا.اللهجزاهلا،وائلبنالعاصذاك،بنييا:قالخيرا؟اللهجزاهيقاتلونكوهمأسلمت

قال:قال،أهلهبعضاوعمر،البعضعن،الحارثبنعبدالرحمنوحدثني:اسحاقابنقال

قدانيفأخبرهآتيهحتىعداوة-سحاللهلرسولأشدمكةأهلأيتذكزتالليلةتلكاسلمتلما:عمر

أصبحتحينفأقبلت:قال-المغيرةبنهشامبنتلحتتمةعمروكان-جهلابو:قلت:قال،أسلمت

:قالبك؟جاءما،اختيبابنواهلامرحبأ:فقال،جفلابواليفخرج:قال،بابهعليهضربتحتى

فيالبابفضرب:قال،بهجاءبماوصدقتمحمد،وبرسولهبالتهامنتقدأنيلأخبركجئت:قلت

به.جثتماوقئح،اللهقئحك:وقال،ونجهي

الصحيفةخبر

هاشم:بنيعلىالمسركينتامر

وقرارأ،أمنابهأصابوابلدانزلواقد-ج!اللهرسولأضحابأنقريشقرأتفلما:اسحاقابنقال

رسولمعالمطلبعندبنوحمزةهوفكاناذلمقدعمروأن،منهماليهلجامنمنعقدالنجاشيوأن

علىفيهيتعاقدونكتابايكتبواانوائتمروااجتمعوا؛القبائلفييقشوالإشلاموجعل،وأضحابهمج!حالله

منهم،يبتاعواولاشيئا،يبيعوهمولا،يتكحوهمولا،اليهميتكحواألأعلى:المطلبوبنيهاشمبني

جوففيالصحيفةعلقواثم،ذلكعلىوتواثفواتعاهدواثم،صحيفةفيكتبوهلذلكاجتفعوافلما

بنمنافعبدبنهاشمبنعامربنعكرمةبنمنصورالصحيفةكاتبوكان،اتفسهمعلىتوكيداالكعبة

بعضفشل،-جن!اللهرسولعليهفدعا-الحارثبنالئضر:ويقال:هشامابنقال-قصيبنالدارعبد

اصابعه.

عبدبنطالبأبيإلىالمطلبوبنوهاشمبنوانحازتقريشذلكفعلتفلما:اسحاقابنقال

المطلبعبدبنالعزىعبدلهبابوهاشمبنيمنوخرج،اليهفاجتمعوا،شغبهفيمعهفدخلوا،المطلب

فظاهرهم0،قريشالى

بذلك:ويفخرقريشاويظاهرالمطلبعبدبنياخوتهيخالفلهبأبو

فارقحين-ربيعةبنعتبةبنتهندلقيلهباباأن:اللهعبدبنحسينوحدثني:اسحاقابنقال

وظاهرفارقهمامنوفارقت،وانعزىاللأتنصزتهل،عتبةبنتيا:فقال-قرلأعليهموظاهر،قومه

عتبة.أباياخيرااللهفجزاك،نعم:قالتعليهما؟

أنهايزعم؛اراهالاأشياءمحمديعدني:يقولمابعضفييقولكانانهوحدثت:اسحاقابنقال

شيئافيكماأرىمالكماتنا:ويقول،يديهفيينفخثمذلك؟بعديديفيوضعفماذا،الموتبعدكائنة

1].المسد:أ!!وت!ثلهيأبيدا)تئت:فيهتعالىاللهفأنزلمحمد،يقولمما
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بنهلالبنيأحدالخارجيخذرةبنحبيبقال،الخسران:والتباب،خسرت:تبت:هشامابنقال

]:المنسرحامنصغصعةبنعامر

والتببالتبارفيمسعاتهمذهبتمعشبرفياناطيبيا

له.قصيدهفيالبيتوهذا

هاشم:بنيقريشمقاطعةفيطالبأبيشعر

امنطالبأبوقالصنعوا،الذيفيهوصنعواقريشذلكعلىاجتمعتفلما:اسحاقابنقال

:]الطويل

كعببنيلؤفيمنوخضالؤيابينناذاتعلىعنيانجلغاألا

الكتب؟اؤلفيخطكموسىنبيامحمداوجدناأئاتغلمواألم

بالختاللهخضهممنخيرولامحئةالعبادفيعليهوأن

المتقبكراغيةنحساكائنلكمكتابكممنألصقتمائذيوان

الذنبكذيذنبايجنلممنويضبحالثرىيحفرأنقبلأفيقواافيقوا

والقربالموذةبعداواصرناوتقطعواالوشاةأفرتتبعواولا

الحربجلثذاقهمنعلىامزورئماعواناحرباوتستجلبوا

كربولاالرمانعفقمنلعزاءاحمدانسلمالبيتوربفلسنا

الشهببالقساسيةاتزتوأيخدسوالفومتكممناتبنولما

كالشربيعكفنالطخموالنسوربهانقناكسرترىضيتيبمغترفي

انحربمعركةالأبطالومغمعةحجراتهفيالخيلمجالكان

؟وبالضرببالطعانبنيهواوصازرهشدهاشمابوناأليس

الثكبمنينوبقدمانشتكيولاتملناحتىالحربنملولسنا

الرعبمنالكماةازواحطاراذاوالنهىالحفائظأفلولكننا

جهل:أبوفيراههاشمبنييصلحزامبنحكيم

أرادمنبهمسشخفياسرا،إلاشيءإليهميصللاجهدوا،حتىثلاثا،اوسنتينذلكعلىفأقاموا

معهأسدبنخويلدبنحزامبنحكيملقي-يذكرونفيما-هثامبنجفلأبوكانوقد،قريشمنصلتهم

به،فتعلق،الشعبفيومعهجهاللهرسولعندوهيخويلد،بنتخديجةعمتهبهيريدقمحايحملغلاثم

البختريابوفجاءه،بمكةافضحكحتىوطعامكأنتتبرحلاوالله؟هاشمبنيالىبالطعامأتذهب:وقال

:البختريأبوفقال،هاشمبنيالىالطعاميحمل:فقالوله؟لكما:فقالأسد،بنالحارثبنهشامبن

حتى،جهلابوفأبى:قال،الزجلسبيلخلبطعامها؟يأتيهاأقأفتمنعهاليهبعثتعندهلعمتهكانطعام

بنوحمزةشديدا،وطئاووطئه،فشجه،بهفضربهبعيرلحيالبختريأبوفأخذ،صاحبهمنأحدهمانال

ورسوذ،بهمفيشمتواوأصحابه-لمجن!اللهرسولذلكيبلغأنيكرهونوهم،ذلكيرىقريبالمطلبعبد
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.الناسمناحدافيهيتقيلا،اللهبامرمبادياوجهارا،وسراونهارا،ليلاقومهيدعوذلكعلىو!تىالله

لمجي!:بالنبيالمستهزئينفيالقرآننزول

بينهوحائوا،دونهالمطلبوبنيهاشمبنيمنوقومهعفهوقاممنها،اللهمنعهحين-قريشفجعلت

قريشفييتزلالقرانوجعل،ويخاصعونه،بهوششهزئونيهمزونه-بهالبطشمنارادواماوبين

اللهذكرمنعامةفيالقرآنفيهنزلمنومنهملنا،سفيمنفمنهم،منهملعداوتهنصبوفيمنبأحداثهم

انكفار.من

وامرأته:لهبأبيفيالقرانمننزلما

جميلاموامرأته،المطلبعبدبنلهبأبوعمهالقرآنفيهنزلممنقريشمنلناسميممنفكان

بلغني-فيما-كانتلانها؛الحطبحفالةتعالىاللهسفاهاوانما،الحطبحمالةأميةبنحرببنت

لهبأبيدا)تثت:فيهماتعالىاللهفأنزليمز،حيثع!اللهرسولطريقعلىفتطرحهالسوكتحمل

فى!اتحطبوأمرأتدحضالة!لمبذاتناراسيضلى!!سبومامال!عنهأغنىما!وتب

-5].1المسد:ثسم!!أئنخملجدها

]:الخفيفأمنثعلبةبنقيسبنيأعثىقال؛العنقالجيد::هشامابنقال

الأطواقتزينهأسيلبجبعنقتيلةلناتبدييوم

له.قصيدةفيالبيتوهذا

زيادواسمه؟الذبيانيالنابغةقالحباذ؛متهفيقتلالكتانيدقكمايدقشجروالمسد:انجياد.وجمعه

]:البسيط[منمعاويةبنعمروبن

بالمسدالقغوصريفصريفلهبازلهاالنحضبدخيس!مفذوفة

له.قصيدةفيالبيتوهذا

.ةمسد.تهحدووا

القرانمنزوجهاوفيفيهانزلماسمعتحين-الحطبحضالةجميلأمانليفذكر:اسحاقابنقال

منفهزيدهاوفي،الصديقبكبرابوومعهالكعبةعتدالمسجدفيجالسقوهويك!ي!اللهرسولاتت-

بكر،أبايا:فقالتبكر،أباالأترىفلا-لمجد،اللهرسولعنببصرهااللهأخذعليهماوقفتفلما،حجارة

ثم؟لشاعرةانيواللهاما،فاهالفهربهذالضربتوجدتهلووالله،يهجونيأنهبلغنيقد؟صاحبكأين

الرجز]:مجزوء[منقالت

-ا.وافرهعصينامذمما

.:-ينهود

ببصرهاالكأخذلقد،راتنيما:فقالراتك؟تراهاأما،اللهرسوليا:بكرابوففال،اتصرفتثئم

عني.

.اسحاقابنغيرعنقلينا؛ودينه:قولها:هشامابنقال
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لمج!واللهرسولفكان،يسئونهثممذمما،ع!ي!اللهرسولتسميانماقريشوكانت:اسحاقابنقال

اخرجهأ.محمد"وأنامذمماوبهجونبـئون،فرلثياذىمنعئياللهصرفلماتغجبون"الا:يقول

].المناقبكتابفي4162/البخاري

:القرانمنفيهنزلومالمجي!اللنبىخلفبنأميةايذاء

تعالىاللهفأنزل،ولمزههمزه-ج!اللهرسولراىاذاكان،جمحبنحذافةبنوهببنخلفبنوامية

فىلئذن*!أطدلممالصأنتحسب!وعذدلمما،جمعائذى!ئمروهمزؤثحل)وتل:لجه

مؤصدبر!علنهمإتها!أ!ثدؤعلىنطلعالق!اتموتدهاللهنار!الحطصةماأذرنكومآ!الحطصة

-9].1:الهمزة!!أ"تمنمذعمفى

ثابتبنحسانقال؟بهويغمز،عليهعينيهويكسر،علانيةالرجليشتمالذي:والهمزة:هشامابنقال

الوافر]:[من

كالسواظتاججبقافيةنقسلذذفاختضغتهمزتك

له.قصيدةفيالبيتوهذا

الرجز]:أمنالعجاجبنرؤبةقال؛ويؤذيهمسراالئاسيعيبالذي:واللمزة،همزاتوجمعه

ولمزيباطليعضريظلفي

له.أرجوزةفيالبيتوهذا

.لمزات:وجمعه

:القرانمنفيهانزلوماالسهميوائلبنالعاصمقالة

بمكةقيناجمرواللهرسولصاحبالارتبنخئابكان،السهميوائلبنوالعاص:اسحاقابنقال

فجاءماذ،عليهلهكاناذاحئى،لهعملهاسيوفأوائلبنالعاصمنباعقدوكان،ال!يوفيغمل

ابتغىماالجنةفياندينهعلىانتالذيهذاصاحبكممحمديزعماليس،خئابيا:لهفقال،يتفاضاه

خئابياالقيامةيومالىفاتظرني:قال،بلى:خبابقالخدم؟اوثيابأوفضةاوذهبمنأفلها

عندآثر،خئابيا،واصحابكانتتكونلافوالله،حقكهنالكفاقفئيكاندارتلكالقأرجعحتى

مالالاونتوقالئمايتا!فراتذى)أفؤيت:فيهتعالىاللهفانزل،ذلكفيحطااعظمولا،منيالله

08].:!![مريمفرداويأنينايقولما)ونرث!:تعالىقولهالى77-78]:انضيف![مريمأطلع!وولدا

:القرانمنفيهانزلوماجهلأبيمقالة

واآلهتناسثلتتركنمحمدياوالله:لهفقال،بلغنيفيماع!ز،اللهرسولهشامبنجهلابؤولقي

بغيزعذؤاأدئهفيستو(أدئهدونمنيذعونائذيفل!ئوأ)ولا:فيطتعالىاللهفأنزلتغبد،الذيالهكلنببمئن

الله.الىيدعوهموجعل،الهتهميسثعنكفع!راللهرسولأنليفذكر801]:![الأنعامعلي

:القرآنمنفيهنزلوماالحارثبنالنضر

جمي!اللهرسولجلساذاكان،قصيبنالدارعبدبنهنافعبدبنعلقمةبنكلدةبنالحارثبنوالئضر

إذامخلسهفيخلفه،الخاليةالاممأصابماقريثأوحذر،القرانفيهوتلا،تعالىاللهالىفيهفدعامخلسا
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مني،حديثابأخسنمحمدماوالله:يقولثم،فارسءوملوكأسفندياروعنال!نديدرستمعنفحدثهم،قام

تئكف!اتحتتبهاألأوصلينأشطير)وقالوا:فيهاللهفانزل،اكتتبهاكمااكتتنتهاالأوليناساطيرالأحديثهوما

ه:الفرتانأ!!وزجماغفورا!انائ!والأزضنالشئؤلقفىألشزيغلمالذىأنزلهتل!وأصيلأبزهعلته

أنبر!أفافيئكل)ونل:فيهونزل15]:القلمأ!!والاؤلينأشطيرقالءايتناعلئهتك)إذا:فيهونزل-6]

7-8].:الجائيةأ!!أليمبعذابلبمثزيسحهآئز؟نمستكبرايصزمعتهللىأدتهءايتيمع

اللهولد!ليقولولثإقكهئممنءانهم)ألآ:تعالىاللهكتابوفي؛الكذاب:الأكافاك:هشامابنقال

الرجز]:أمنرؤبةوقال152]،-151:الصافاتأ!!لبهذبونهـاحمتم

اقكاقولأأفكلامرىءما

له.أرجوزةفيالبيتوهذا

فجاءالمسجد؟فيالمغيرةبنالوليدمع-بلغنيفيما-يوما،يك!هاللهرسولوجلس:اسحاقابنقال

فتكقم،قريشرجالمنواحل!غيرالمجلسوفي،المجلسفيمعهمجلسحتىالحارثبنالنضر

وعليهم:عليهتلاثئم؛أقحمةحتى-!زاللهرسولفكلمه،الحارثبنالنضرلهفعرض!،اللهرسول

ئاهؤلآ?الهةكاتلؤ!وردو%لهاأنترجهثرحصحباللهدوتكطتعبدونوما)إثحتم

89-001].الأنبياء:أ!!يم!حوتلافيهاومتمزييرفيهالهئم!لخدونفيهاو!لوردوهآ

[منخالدبنخويلدواسمه؛الهذليذؤيبأبوقال؛بهأوقدتماكل:جهنمحصسث:هشامابنقال

:]الطويل

شكاتهاتطيرأنالعداةلنارمخصباتكولاتوقدولافأطفىة

له.ابياتفيالبيتوهذا

محضا.تكولا:ويروى

]:الطويلأمنالشاعرقال

يهتديالئارحضأةلولاكانوماضوءهافانجصرناريلهحضأت

فيه:قيلوماالزبعرة!ابن

بنالوليدفقال،جلسحتىالسفميالزبعرىبنعبدالكوأقبل،يك!اللهرسولقامثم:اسحاقابنقال

زعموقدقعد،وماآنفاالمطلبعبدلابنالحارثبنالنضرقامماوالله:الزبغرىبناللهلعبدالمغيرة

لخصمته؛وجدتهلوواللهاما:الزبغرىبنعبداللهففال؛جهنمحصبهذهالهتنامننعبذوماانامحمد

عزنرا،تعبدواليهود؛الملائكةنعبدفنحن؟عبدهمنمعجهئمفياللهدونمنيعبدمااكلمحمدأفسلوا

عبداللهقولمنالمجلسفيمعهكانومنالوليدفعجب،السلامعليهمامريمابنعيسىتعبدوالنصارى

رسولفقال،الزبغرىابنقولمن-يخرراللهلرسولذلكفذكر،وخاصماختحقدانهوراوا،الزبغرىبن

أمرتهمومنالشياطينيغبدونانماإنهم،عبدهمنمعفهواللهدونمنيغبدأقأحثمن"كل!:الك

."بعبادنه

لا!مئعدلننهاأؤل!كاقضئتئالهمممبقتائذفي)إن:ذلكفيعليهتعالىاللهفانزل
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مريمابنعيسى:أي-2.ا]،101ا!نبياء:أ!!خ!دونأنفسهضاشتهتمافىوهمحسيسهايشعوت

الضلالةأهلمنيعبدهممنفاتخذهماللهطاعةعلىمضواالذينوالرهبانالاخبارمنعبدواومنوعزير

اله.دونمنأزبابا

عبا!بلسئحنمولدأاكحمنأتخذ)وقالؤا:الهبناتوأنها،الملائكةيعبدونائهميذكرونفيماونزل

دونهءمنإلهإفم!هئميقل)ومن:قولىإلى!!يعملوتبأقرهءوهمباتقوثيمتعقونهلا!فكرموت

26-92].الأنبياء:!!أالفلميننجزىكذلفجهئرثحزدهفذللث

خختهمنحضرهومنالوليدوعجباللهدونمنيغبدأنهمريمابنعيسىأمرمنذكرفيماونزل

أمركعنيصدون:أي57]:الزخرفأ!!!ذوتمئهلومثاذامثلامزيرأبئضرب)ولئا:و!مومته

إشرءيللبنى-مثلأوجعقتهعكهأنعمناعبماإلاهو)إق:فقالمرسمابنعيسىذكرثم،قولهممنبذلك

61]-95:أ|لزضفبها!تتترتنلاثلشاعةلعقموائ!!يخلفونألارضىفىنليهكةمنكرلجعلنالشاولؤ!

الساعة،علمعلىدليلأبهفكفى،الاسقاموابراءالموتىإحياءمنالاياتمنيديهعلىوضعتما:أي

61].:الزصفأ!مستميمعز9هذاوأتبعونبهاتتترت)فلا:!قول

:القرانمنفيهنزلوماشريقبنالأخنس

ومقن،القومأشرافمنوكان،زهرةبنيحليف،الثقفيوهببنعمروبنشريقبنوالاخنس

تهينصلأفيصتطغ)ولا:فيهتعالىالهفأنزل،عليهويردجمجينالهرسولمنيصيبفكان،منه!

نسبه؟فيلعيب)زنيم(:يقلولم)زيخص!:تعالىقولهالىا]ا-01:القلمأ!!نجعيرذثائمماز3.أ

الخطيئمقالوقد؛للقومالعديد:والزنيم،ليعرفنعتهبذلكحققولكنه،بنسباحدايعيبلاالهلأن

]:الطويل[منالجاهليةفيالتميميئ

الأكارعالاديمعرضفيزيدكمازيادةالزجالتداعاهزييم

:القرانمنفيهانزلوماالمغيرةبنالوليدمقالة

بنعمرومسعوشابوويتركوسيدها؟قريشكبيروأناوأتركمحمدعلىأينزل:قال،المغيرةبنوالوليد

القرءانهذانرللؤ!)وقالؤا:بلغنيفيمافيهتعالىاللهفأنزل،القريتينعظيماونحن؟ثقيفسيدالثقفيعمير

32].:الزخرفأ!يجمعون)ئضا:تعالىقولهالى31]:الزخرفأ!!عظيماتفريينمنرجلىعك

فيهما:أنزلومامعيطأبيبنوعقبةخلفبنأبي

بينهما،ماحسنا،متصافيينوكانا،معيطأبيبنوعقبة،جمحبنحذافةبنوهببنخلفبنوأئي

أنكيبلغنيألم:لهففال،عقبةفاتىابيا،ذلكفبلغ،منهوسمع،-س!هاللهرسولالىجلسقدعقبةفكان

نإ،اليمينمنلهواستقلظ،أكلمكأقحرائمونجهكمنونجهي:قالثممته؟وسمعتمحمداجالست

لعنه،معيطأبيبنعقبةالهعدوذلكففعل،وجههفيفتثفلتأتهلماو،منهسمعتأواليهجلستأنت

إلى!!سيلأالزسولءاتخذتيخدحتنىصيقولىبدتهعكآلظاصلميض)ويؤ!:فيهماتعالىاللهفأنزل،الله

.92]-27:الفرقان!أ!ولاللأءدنن):تعالىقوله
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يبعثاللهأنتزعمأنتمحمد،يا:فقالارفتقدباليبعظيم!ي!اللهرشولالىخلفبنأئيومشى

أقولأنا"نعم:!سماللهرسولفقال،-لمج!ماللهرسولنحوالريحفينفخهثم،بيدهفئهثمأرئم؟!مابعدهذا

ملالنا)و!رب:فيهتعالىاللهفأنزلالنار"اللهيدخلكثمهكذا،تكونانمابغدوائاكاللهيبعثه،ذلك

عليز!ظقفيوهومقأولألننمأهآالذىتحييهاقل!رميصالعطموص!يشمنتالخفق!ولنى

.8].78-أي!:!!!ورون!4أنترفاذاناراألاخ!رالشجرمنلكرجعلألذى

-لجي!:النبييسارمونرالعاصوأميةوالوليدالأسود

الغرى،عبدبنأسدبنالمطلببنالاسود،بلغنيفيما،بالكغبةيطوفوهو!يخماللهرسولواعترض

يا:فقائوا؟قومهمفيأسنانذويوكانوا،السفميوائلبنوالعاص،خلفبنوامية،المغيرةبنوالوليد

مماخيراتعبدالذيكانفانالامر؟فيوأنتنحنفنشتركنغبد،ماوتغبذتعبد،مافلنغبذهلممحمد،

تعالىاللهفأنزاط،منهبحظكأخذتقدكنتتعبدمماخيرانعبدماكانهـان،منهبحطناأخذناقدكنانعبد

لاكنتمإن:أيكلها،السورة2]-1:الكافرونأ!!لعبدونماأغبدلآ!ا!ونجمأ3ا)قل:فيهم

ديني.وليجميعادينكملكم،منكمبذلكليحاجةفلاتعبدونماأعبدأنالأاللهتعبدون

الزقويم:شجرةمنيهزأهشامبنجهلأبو

هل؟قريشمعشريا:قال؟لهمبهاتخويفاالزقومشجرةوجلعزاللهذكرلما،هشامبنجهلوأبو

استمكتالئنواللهبالرنجد،يثربعجوة:قاللا،:قالوامحمد؟بهايخوفكمالتيالزقومشجرةماتدرون

يغلىوكالمفل!الأشصطعام!الزقوموسثجرت)إث:فيهتعالىاللهفانزلتزقما،لنتزقمنهامنها

.يقولكماليس:أي46]-43:ال!!انأ!!الحميص!ز!ادطون

أبوأخبرنيفيما،ذلكأشبهماأورصاصي!،اونحاسبىمناذبتهشيءكل:المهل:هشامابنقال

.عبيدة

مالبيتعلىالخطاببنلغمرواليأمسعودبنعبداللهكان:قالانه،البضريالحسنعنوبلغنا

:قال،نعم:قالواأحد؟منبالبابهل:فقال؟ألواناتلرنفجعلت،فأذيبتبففميمايوماأمروانه،الكوفة

]:البسيطأمنالشاعروقال.لهذابالمفلشبهاراؤونانتمماأذنىان:فقالفأدخلوا،،فأذخلوهم

صهزبطنهفيفهوالوجوهيشوييجرعهالمفلحميمرئييسقيه

]:الطويلأمنالاسديالربيربنعبدالهوقال

وصديدهامهلهايسقىالئارففييمتوانعبداعاشمتهمعاشفمن

له.قصيدةفيالبيتوهذا

الجسد.صديذالمفلإن:ويقال

لهفقالتفيهما،فيكفنئغسلانلبيسينبثوبينامرحضرلماعنهاللهرضيالضديقبكرأباأنبلغنا

المهل0إلىيصيرحتىساعةهيانما:فقالكفنا،فاشترعتهما،أبتيااللهأغناكقد:عائثة

]:الخفيف[منالشاعرقال
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الئهالبعدالمتونعلثئمكريهامهلامتهبالماءشاب

كبيرا!طغبتاا،يزلدهتمفماونخؤفهماتفزانذانملعونة)والشبر:فيهتعالىاللهفانزل:إسحاقابنقال

65].:الامراء1

للأسلام:المغيرةبنالوليديدعووهومج!م!%للرسوليعرضمكتومأمابن

فيهوفبينا،إسلامهفيطمعوقد،يكلمهع!اللهورسولع!،اللهرسولمعال!مغيرةبنالوليدووقف

علىمنهذلكفشق،الفرآنيستقرئهوجعلع!اللهرسولفكقم،الأعمىمكتومامابنبهمزإذذلك

فلما،إسلامهمنفيهطمعوماالوليد،أمرمنفيهكانعماشغلهانهوذلك،اضجرهحئىع!دء،اللهرسول

قولىإلى!!أ!شكئجاءهأن!ونولى+)جمس:فيهتعالىالهفأنزل،وترك!عابسأعنهانصرفعليهأكثر

أخصرلمونذيرا،بشيرابعثتكانما:أي14]-1أعب!:!!!نمصفىعة!!تصؤأفى:تعالى

.يريدهلالمنبهتتصدينولا؟ابتغاهممنتمنعهفلاأحد،دونأحدابك

عمرو.:ويقال،اللهعندواسمه،لؤينجنعامربنيأحدمكتوبمأئمانجن:هشامابنقال

الحبشةارضمنالعائدون

مكة:أهلاسلامبلغهملماالحبشةمنعادمنذكر

فأقبلوا،مكةأهلإسلامالحبشةأزضالىخرجواالذينع!أاللهرسولأضحابوبلغ:اسحاقابنقال

باطلأ،كانمكةاهلاسلاممنبهتحدثواكانواماانبلغهم؟مكةمندنوااذاحتى؟ذلكمنبلغهملما

مستخفيا.أوبجوابىالاأحدمنهميدخلفلم

حتىعنهحبس!ومنبذرا،معهفشهدالمدينةالىهاجرحتىبهافاقاممنهممكةعليهقدممضنفكان

منهم:؟بمكةماتومن،وغيرهبدزفاته

معه،شمسعبدبناميةبنالعاصأبيبنعفانبنعثمان:قصيئبنمنافعبدبنشمسعندبنيمن

سهيل.بنتسهلةامرأتهمعه،شمسعبدبنربيعةبنعتبةبنحذيخفةوأبو،-لمج!إاللهرسولبنترقئةامرأته

رئاب.بنجحشبنعبدالله:حلفائهمومن

.عيلانقيسمنلهمحليف،غزوانبنعتبة:منافعبدبننوفلبنيومن

أسد.بنخويلدبنالعرامبنالربير:قصيئبنالعزىعندبناسدبنيومن

حرملة.بنسعدبنوسويبط،منافعبدبنهاشمبنعميربنمصعب:قصيبنالدارعبدبنيومن

عند.بنكبيرأبيبنوهببنعميربنطليب:قصيبنعندبنيومن

والمقداذ؟زهرةبنالحارثبنعبدبنعوفعبدبنعوفنجنعبدالرخمن:كلاببنزهرةبنيومن

لهم.حليفمسعودبناللهوعبد؟لهمحليفعمروبن

امرأتهمعه،خزومبنعمربنعبداللهبنهلالبنالأسدعبدبنسلمةأبو:يفظةبنمخزومبنيومن

خزوم،بنعامربنهرميبنسويدبنالسريدبنعثمانبنوشماس،المغيرةبنأمئةابيبتتسلمةأم

ربيعةأبيبنوعئاش؟والخندقوأحدبذبىبعدإلايقدنمفلمبمكةعضهحبسه،ال!مغيرةبنهشامبنوسلمة
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فرجعا،هشامبنوالحارث،هشامبنجهلابو:لامهأخواهبهولحق،المدينةالىمعههاجر،المغيرةنجن

.والخندقوأحدبدرمضىحتىبهافحبساهمكةالىبه

منعامربنعوتبنومعتبلا؛أمالحبشةالىخرجأكان،فيهيشأياسر،بنعمار:حلفائهمومن

خزاعة.

بنحذافةبنوهببنحبيببنمظعونبنعثمان:كغببنهصيصبنعمروبنجمحبنيومن

.مظعونبنوعبدالله،مظعونبنوقدامة،عثمانبنالسائبوانجنه؛جمح

العاصبنوهشام؟عديبنقيسبنحذافةبنخنيس:كعببنهصيصبنعمروبنسهمبنيومن

والختدق.وأحدبدبىبغدقدمحتىانمدينةالىقياللهرسولهجرةبغدبمكةحبس؛وائلبن

غانم.بنحثمةأبيبنتليلىامراتهمعه،لهمحليفربيعةنجنعامر:لؤيبنكغببنعدفيبنيومق

عهرو،بنسهيلبنوعبدالله؛قيسأبيبنالعزىعبدبنمخرمةبنعبدالله:لؤيبنعامربنيومن

الىالمشركينمنفانحاز،بدبىيومكانحئى،المدينةالىهاجرحين-جن!اللهرسولعنحبسوكان

عليهاللهصلىاللهرسول بنسهيلبنتكلثومامامراتهمعه،العزىعبدبنرهمابيبنسبرةوأبوبدرا؟معهفشهدوسلم،

هخرةقبلبمكةمات،قيسبنزفعةبتتسودةامرأتهمعه،شمسعبدبنعمروبنوالسكرانعمرو،

زفعة.بتتسودةافرأتهعلىءاللهرسولفخلف،المدينةالىع!ي!اللهرسول

خولة.بنسعد:حلفائهمومن

الحارثبنوعمرو،الجراحبنعبداللهبنعامروهو،الجراحبنعبيدةابو:فهربنالحارثبنيومن

سرحابيبنوعمرو،هلالبنربيعةبنوفببنسهيلوهوبيضاء،بنوسهيلشذاد،ابيبنزهيربن

.هلالبنربيعةبن

رجلا.وثلاثونثلألةالحبشةأزضمنأضحابهمنمكةعليهقدممنفجميع

منبجواردخل،الجمحيحبيببنمظعونبنعثمانلنا:سميفيمنبجوار،منهمدخلمنوكان

عبدبنطالبابيمنبجواردخل،المخزوميهلالبنالاسدعبدبنسلمةوابو،المغيرةبنالوليد

المطلب.عبدبنتبزةسلمةابيوأم،خالهوكان،المطلب

الوليد:جوارردفيمظعونبنعثمانقصة

عمن،حدثنيعوفبنعبدالرحمنبنابراهيمبنصالحفان،مظعونبنعثمانفأما:إسحاقابنقال

يغدووهوالبلاء،منفياللهرسولأصحابفيهمامظعونبنعثمانراىلما:قالعثمانعنحدثه

السزكافلمنرجلبجوارامناورواحيغدويانوالله:قال،المغيرةبنالوليدمنأمافيفيويروح

الىفمشى،نفسيفيكبيرلنقصيصيبنيلامااللهفيوالاذىالبلاءمنيلقوندينيوافلوأضحابي

ابنيالم:لهفقال،جواركاليكرددتوقد،ذتتكوفت،شمسعبدأبايا:لهفقال،المغيرةبنالوليد

:قال،بغيرهأستجيرانأريدولا،اللهبجوارأزضولكنيلا،:قال؟قوميمنأحداذاكلعلهاخي؟

أتياحتىفخرجافانطلقا،:قال،علانيةأجرتككماعلانيةجواريعليفازدذالمسجدإلىفاتطلق

الجوار،كريموفياوجدتهقد،صدق:قال،جواريعلييردجاءقدعثمانهذاالوليد:فقالالمسجد،
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بنربيعةبنولبيد،عثمانانصرفثم؛جوارهعليهردذتفقد،اللهبغيرأستجيرألأاخبنتقدولكني

]:الطويل[منلبيدفقال،عثمانمعهمفجلس،ينشدهمقريشمنمجلسفيكلاببنجعفربنمالك

باطلالفهخلاماشنيءكلالا

]:الطويل[منلبيدقال،صدقت:عثمانقال

زائلمحالةلانعيبموكل

يؤذىكانماوالله،قريشمعشريا:ربيعةبنلبيدقال،يزوللاالجنةنعيم،كذبت:عثمانقال

فلاديننا،فارقواقذمعهسفهاءفيسفيههذاان:القوممنرجلفقال؟!فيكمهذاحدثفمتى،جليسكم

فخضرها،عينهفلطمالزجلذلكاليهفقامافرهماشريحتىعثمانعليهفرد،قولهمننفسكفيتجدن

أصابهاعماعينككانتإنأخيابنياواللهاما:فقال،عثمانمنبلغمايرىقريبالمغيرةبنوالوليد

أصابمامثلالىلفقيرةالضحيحةعينيانواللهبل:عثمانيقول:قالمنيعبما،ذمةفيكتتلقد،لغنية

ابنياهلمالوليد:لهفقال،شصسعبدأباياوافدرمتكاعزهومنجوارلفيواللهواني،اللهفيأختها

لا.:فقالفعد،جواركالىشتتاناخي

:جوارهفيسلمةأيقصة

بنعبدالدبنسلمةعنيسار،بناسحاقأبيفحدثنيالأسد،عبدبنسلمةأبوواما:اسحاقابنقال

يا:فقالوا،مخزوبمبنيرجالاليهمشىطالببابياستجارلماسلمةاباأن:حدثهانه،سلمةابيبنعمر

وهو،بياستجارانه:قالمئا؟تمنعهولصاحبنالكفمامحمدا،أخيكابنمئامنعتهذا؟ما،طالبابا

لقدوالله،قريشمعشريا:فقاللهبابوفقام،اخيابنافنغلماختيابنأفنغلمأنادان،اختيابن

معهلنقومنأؤعنهلتتتهنوالد،قومهبينمنجوارهفيعليهتتواثبونتزالونما،السيخهذاعلىاكثرتم

وناصراوليالهموكان،عتبةإباياتكرهعماننصرفبلفقالوا::قالاراد،مايبلغحتىفيهقامماكلفي

معهيقومأنورجا،يقولمايقولسمعهحينطالبابوفيهفطمع،ذلكعلىفأبقوا،يك!حاللهرسولعلى

أمنجمزاللهرسولونضرة،نصرتهعلىلهبابايحرضطالبأبوفقال،ع!اللهرسولشأنفي

:]الطويل

عئهعتيبةأبوآمرأان

نصيحتي؟متهوأينلهأقول

خطةعشتماالدفرتفبلنفلا

متهمغيركانعخزسبيلووذ

ترئولننضفالحربفانوحارفي

عطيمةعليكيخنواولموكيف

ونوفلاشضبىعندعنااللهجزى

والفةوذبغدمنبتقريقهم

المظالمايسامانمارؤضةلفي

قائماسوادكثبتمغت!ابا

المواسماهبطت%مابهاتس!ث

لازماالعجزعلىتخلقلمفانك

يسالماحتىالخ!نمفيغطيالحرباخا

مغارماأؤغانمأيخذلوكولم

ومأثماعقوقاومخزومأوتيما

المحارماينالواكيماجماعتنا
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قاتماالشغبلدىيوماترؤاولمامحمدانبزىالفهوبيتكذنجتم

نسلب.:نبزى:هشامابنقال

5.تركنابيثمنهاوبقي:هشامابنقال

عليه:جوارهوردالدغنةابنجوارفيبكرأبيدخول

عن،الزهريمسلمبنمحمدحدثنيكما-عنهاللهرضيالصديقبكرأبوكانوقد:اسحاقابنقال

قرلبىتظاهرمنورأى،الأذىفيهاواصابه،مكةعليهضاقتحين-عنهااللهرضي،عائثةعن،عروة

بكرأبوفخرج،لهفأذن،الهجرةفيمجيئاللهرسولاستاذن؛رأىماوأضحابهيك!اللهرسولعلى

بنمناةعبدبنبكربنالحارثبنيأخوالذغنةابنلقيهيومينأويومامكةمنساراذاحتىمهاجرا،

الأحابث!.سيديومثذوهو،كنانة

وبنومدركةبنخزيمةبنوالهونكنانةبنمناةعبدبنالحارثبنو:والأحابيش:اسحاقابنقال

خزاعة.منالمضطلق

مكةبأسفلالأحابيش:لهيقالبوابتحالفوالانهمالاحابيشفسمواجميعا،تحالفوا:هشامابنقال

الذغينة.ابن:ويقال،للحلف

أين:الذغنةابنفقال:قالتعنها،اللهرضيعائشةعن،عروةعن،الرفريحدثني:اسحاقابنقال

وتعين،العشرةلتزينائكفواللهولم؟:قال،عليوضئقوا،وآذوني،قوميأخرجني:قالبكر؟أبايا

دخلاذاحئى؟معهفرجع؛جواريفيوانتازجغ،المغدوموتكسب،المغروفوتقعل،النوائبعلى

بخير؟إلأأحدلهيغرضنفلا؛قحافةأبيابناجرتقدانيقرل!؛معشريا:فقالالذغئةابنقاممكة

وكان؟فيهيصقيفكان،جمحبنيفيدارهبابعندمسجذبكرلابيوكان:قالت؛عنهفكفوا:قالت

هيئته،منيرؤنلمايغجبونوالنساءوالعبيدالصبيانعليهفيقف:قالت،استبكىالقرانقرااذارقيقارجلا

انهليؤذينا؛الرجلهذاتجرلمإنك،الذغنةابنيافقالوا:الدغنةابنالىقريقمنرجاذفمشى:قالت

صبيانناعلىنتخؤففنحنونحو،هيئةلهوكانت،ويبكييرقمحمدبهجاءماوقراصلىاذارجل

اليه؟الدغنةابنفمشى:قالتشاء؛مافيهفليضنعبيتهيدخلان5فمرفأته؛يقتنهماقوضعفتناونسائنا

منك،بذلكوتأذؤابهانتائذيمكانككرهواقدانهم،قومكلتؤذيأجركلمانيبكر،أبايا:لهفقال

عليفازدذ:قالالك؟بجواروإزضىجواركعليكأرذأو:قال،أخببتمافيهفاضنغبيتكفادخل

ذرقدقحافةابيابنان،قريثبىمغشريا:فقالالدغنةابنفقام:قال،عليكردذتهقد:قال،جواري

بصاحبكم.فشأكم،جواريعلي

منسفيهلقيه:قالمحمد،بنالقاسمأبيهعن،القاسمبنعبدالرحمنوحدثني:اسحاقابنقال

وأ،المغيرةبنالوليدبكربأبيفمر:قالترابا،رأسهعلىفحثا،الكغبةالىعامذوهو،قريثيىشفهاء

بنقسك،ذلكفعلتأنت:قال؟السفيههذايضنعماالىترىألا:بكرأبوفقال:قال،وائلبنالعاص

أخلمك.ماربأفي،أخلمكماربأفي،أخلمكما،ربأي:يقولوهو:قال
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الضحيفةنقضحديث

هاشم:لبنيعمروبنهشامموالاة

التيالصحيفةفيعليهمقريثقفيهتعاقدتائذيمنزلهمفيالمطلبوبنوهاشموبنو:اسحاقابنقال

مننفزالمطلبوبنيهاشيمبنيعلىقريثقفيهاتكاتبتالتيالصحيفةتلكنقضفيقامانهثمكتبوها،

بننصربنحبيببنالحارثبنربيعةبنعمروبنهشامبلاءمنأحسناحذفيهاينلولم،قريش

لأفه،منافعبدبنهاشمبننضلةأخيابنكانانهوذلك،لؤيبنعامربنحسلبنمالكبنجذيمة

وبنوهاشموبنوبالبعيريأتي-بلغنيفيما-فكان،قومهفيشرفيذاوكانواصلا،هاشملبنيهشامفكان

علىضربثمرأسهمنخطامهخلعالشعبفمبهأقبلاذاحتىطعاما،أوقرهقدليلاالشعبفيالمطلب

ذلك.مثلبهفيفعلبراأوقرهقدبهيأتيثم،عليهمالشغبفيدخلجنبه

الصحيفة:نقضعلىأميةأبيبنزهيريحرضعمروبنهشام

وكانت،مخزومبنغمربنعبداللهبنالمغيرةبنأميةأبيبنزهيرالىمشىانهثم:اسحاقابنقال

الئساءوتتكحالثيابوتلبسالطعامتأكلانرضيتأقدزهير،يا:فقال،المطلبعبدبنتعاتكةافه

نأباللهأخلفانيأما،اليهميتكحولايتكحونولا،منهمئبتاعولايباغونلاعلمتقدحيثوأخوالك

ويحك:قالأبدا،اليهاجابكمامنهماليهدعالمامثلالىدعوتهثمهشامبنالحكمأبيأخوالكانوالو

أنقضها؟حتىنقضهافيلقمتاخررجلمعيكانلوواللهواحد،رجلأناانما؟أصنعفماذا!إهشاميا

ثالثا.رجلاابغنا:زهيرلهقالأنا،:قالهو؟من:قالرجلا،وجدتقد:قال

:عديبنالمطعميحرضهشام

وأنتمنافعبدبنيمنبطنانيهلكانرضيتأقذ،مطعميا:لهفقال،عديبنالمطعماليفذهب

:قالسراعا،منكماليهالتجدنهمهذهمنأفكتتموهملئنواللهامافيه؟لقريشموافقذلكعلىشاهد

أبغنا:قال،أنا:قالهو؟من:قالثانيا،وجدتقد:قالواحذ،رجلأناانما؟أصنعفماذا!!ويحك

رابعا.أنجغنا:قال،أميةابيبنزهير:قالهو؟من:قال،فعلتقد:قال،ثالثأ

:هشامبنالبختريأبايحرضهشام

ئعينأحدمنوهل:فقال،عديبنللمطعمقالممانحوالهفقال،هشامبنالبختريابيالىفذهب

أبغنا:قال،معكوأناعديبنوالمطعمامئةابيبنزهير:قالهو؟من:قال،نعم:قالهذا؟على

خامسا.

المطلب:بنالأسودبنزمعةيحرضهشام

علىوهل:لهفقال،وحقهمقرابتهملهوذكر،فكفمهاسد،بنانفطلببنالأسودبنزفعةالىفذهب

باعلىليلاالحجونخطمفاتعدوا،القوملهسقىثم،نعم:قالاحد؟مناليهتدعونيالذيالأمرهذا

مكة.
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الصحيفة:بنقضالمجاهرةعلىواتفاقهمالخمسةاجتماع

انا:زهيروقالينقضوها،حتىالصحيفةفيالقيامعلىوتعاقدوا،امرهمفاجمعوا،هنالكفاجتمعوا

يتكلم.مقاولفاكونأبدؤكم

علىأقبلثمسبعا،بالبيتفطاف،حلةعليهأميةأبيبنزهيروغدا،انديتهمالىكدوااضبحوافلما

لاوال!ه،منهميبتاعولايباعونلاهلكىهاشموبنوالثيابونلبسالطعاماناكل،مكةاهليا:فقالالناس

لاواللهكذبتالمسجد:ناحيةفيوكانجهلابوقال،الظالمةالقاطعةالصحيفةهذهتشقحتىأقعد

صدق:انبختريابوقال،كتبتحيثكتابهارضيناما،أكذبواللهاتتالأسود:بنزمعةقال،تشق

ذلك،غيرقالمنوكذبصدقتما:عديبنالفطعمقال،بهنقرولافيهاواللهكتبمانرضىلا،زفعة

قضيأفرهذا:جهلابوفقال،ذلكمننحواعمروبنهشاموقالفيها،كتبوممامنهااللهالىنبرا

الصحيفةالىالمطعمفقامالمسجد،ناحيةفيجالقطالبوأبو،المكانهذابغيرفيهتشوور،بليل

فشلت،عكرمةبنمنصورالصحيفةكاتبوكانالفهئم"،"باسمكالأاكلتهاقدالأرضةفوجدليشقها،

0يزعمونفيما،يذه

طالب:لأبيقالع!اللهرسولانالعلماهلبغضذكروقد:هشامابنقال

فيها،اثبتتهالاللههواسمافيهاتدغفلم،قري!عيىصحيفةعلىالأرضةسئطقداللهرئيان،عم"يا

عليكيدخلمافوالله:قال"نعم"،:قالبهذا؟أخبركأرئك:فقال"،والبهتانوالقطيعةالظلممنهاونفت

فان؟صحيفتكمفهلموكذا،بكذااخبرنيأخيانجنان؟فريثبىمغشريا:فقالقريخثبىالىخرجثماحد،

فقال؟اخيابنإليكمدفعتكاذباكاندمانفيها،عماواتزلواقطيعتنا،عنفاتتهوااخيانجنقالكماكانت

فعند؟شراذلكفزادهم!؟اللهرسولقالكماهيفاذانطروا؟ثئم،ذلكعلىفتعاقذوارضينا،:القوم

صنعوا.ماالضحيفةنقضفيقريثبىمقالرهطصنعذلك

الصحيفة:أمرفيطالبأىشعر

الذينالئفرأولئكأمرمنكانفيماطالبأبوقالفيها،ماوبطلالصحيفةمزقتفلما:اسحاقابنقال

]:الطويلأمنيمدحهمنقضهافيقاموا

أزود؟بالناسوالفهنأيهمعلىرئناصتعبحريناأتىصلالا

مقسداللهيرضهلمماكلوانمزقتا!صحيفةانفيخبرهم

يصعذالدهرآخرسحريلفولمصجمعولسحراقكتراوحها

يترذدرألسهافيفطائرهابقرقبرفيهاليسمنلهاتداعى

ومقلدساعذمتهاليقطعبأشيمةوقعة!فاءوكانت

ترعدالشزخشيةمقفرائصهمفيهربواالمكتيناهلولمجظعن

وينجدذاكعندفيهاأيثهمأفرهسقلبصزاثويترك

ومرهدوقؤشسهثمحدجلهاكتيبةالأخشبينبينو!عد

أتلذمكةبطنفيفعرتناعزهمكةحضارمنيتش!من
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ونحمدخيرانزدادنتفككفلمقلائلفيهاوالئاسبهانشأتا

تزعدالمفيضينأيديجعلتاذافضلهمالناسيتركحتىونطعم

ويرشدلحزبميهديمل!علىتتابعوابالحجونرفطااللهجزى

وافجداعرهمبلمقاولةكأنهمالحجونخطملدىقعودا

أخردالدزعرقرففيمشىمااذاكأئهصفبركلعليهاأعان

يتوئدقابسبكفنيشهاثكانهالخطوبجلىعلىجريء

يتريدونجههخسفأسيماذاغالبنجنلؤيمناكرمينمن

ويسعدالغماميمن!قىونجههعلىساقهنضفخارفيالنجادطويل

ويحشدالضيوفمقرىعلىيحفقسيدوابنسيدالرمادعطيم

ويمهدالبلادفيطقنانحناذاصالحاالعشيرةلانجناءويبني

يحمدثئمأمرهاللواءعظيممبراكلالصلحبهذاألأ

رفدالناسوسائرمهلعلىأضبحوأثمليلهمفيقضواماقضوا

ومحمدبهابكرأبووسرراضيأبيضاءنجنلسهلرجعواهم

نتوددقنلهاقديمأوكناافرناجلفيالأقوامشركمتى

نتشددولاشئناماوندركظلامةنقزلاقديماوكنا

غد؟بهيجيءفيمالكموهلنفوسكمفيلكمقصيئفيال

اسود،تكلمتلوالبيانلديك:قائلقالكماواياكمفاني

:عديبنالمطعمفيلحسانشعر

]:الطويلأمنالصحيفةنفضفيقيامهويذكر،ماتحينعدقينجنالمطعميبكيثابتبنحسانوقال

الذمافاسكبيإتزقتهوانبدمعواسفحيالقومسيدفآنجكيعينأيا

تكلمامالهمفروفأالئاسعلىكليهماالمشعرينعظيموبكي

مطعماانيوممخدهإنجقىالئاسمنواحداالدفريخلدمجدكانفلو

وأخرمامهللئىماعبيدكفاضبحوامتهمالفهرسولأجرت

جرهمابقئةباقيأووقحطانباسرهامعذعتهسئلتفلو

تذممامااذايومأوذمتهجارهبخقرةالموفيهولفالبرا:

وأعطماأعزفيهممثلهعلىفوقهمالمنيرةالشمستطلعفما

أظلماالليلاذاجابىعنوأتومشيمةوأعظميأبىاذاوابى

.اسحاقابنغيرعنكليهما؛:قوله:هشامابنقال

ىلجرو:للنبيالمطعمجوار

الالائفإهلعنانصرفلماياللهرسولفان؛منهميك!اللهرسولإجرت:قولهوأما:هشامابنقال
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شريقبنالاخنسالىبعثثمحرا"الىصار،ونصرتهتصديقهمناليهدعاهمماإلىيجيبوهولم

علىتجيرلاعامربنيإن:فقالعمرو،بنسهيلالىفبعثيجير،لاوالحليفحليفانا:فقال،ليجيره

أتواحتىوخرجوابيتهواهلالمطعمتسفحثم،ذلكالىفاجابه،عدفيبنالمطعمالىفبعث،كغببني

ثئمعندهوصلىبالبيتفطاف،-لمجييهاللهرسولفدخل،ادخلأنعحي!الكرسولالىبعثثمالمسجد،

ثابت.بنحسانيعنيالذيفذلك،منزلهالىانصرف

عمرو:بنهشاميمدجحسان

]:الكاملأمنالضحيفةفيلقيامهعمروبنهشاميمدحايضاثابتبنحسانوقال:اسحالتىابنقال

؟هشامجواراؤفىكماعقداذمةامئةبنويوفينهل

سحامانجنحبئبنجنللحارثبجارهميقدرونلامغشبرمن

بسلامجارهموأدواأوفواذمةأجارواحسلبنوواذا

سحابماخاهشاموكان

.سخامويقال:هشامابنقال

الدوسئيعمروبنالطفيلاسلام

انىويدعوهم،النصيحةلهمينذل-قومهمنيرىماعلى-لمج!-اللهرسولوكان:اسحالتىابنقال

.العربمنعليهمقدمومنالناسيحذرونهمنهماللهمنعهحينقريشقوجعلث،فيههممماالنجاة

قريشبى،منرجالاليهفمشىبها،ىلمجرواللهورسولمكةقدمأنه:يحدثالدؤسيئعمروبنالالفيلوكان

بينالذيالزجلوهذابلادنا،قدمتانك،طفيليا:لهفقالوالبيبأ،شاعرا،شريفا،رجلأالالفيلوكان

أبيه،وبينالرجلبينيفردتى؟كالسحرقولهوانماامرنا،وشتتجماعتنا،فردتىوقدبنا،أعضلقداظهرنا

فلاعلينا،دخلقدماقومكوعلىعليكنخشىدانا،زوجتهوبينالرجلوبين،اخيهوبينالرجلوبين

حتى،اكلمهولاشيئامنهاسمعالااجمعتحتىبيزالوامافوالله:قالشيئا،منهتسمعنولا،تكئمنه

نااريدلاوأنا،قولهمنشيءيبلغنيأنمنفرقاكرسفأالمسجدالىغدوتحيناذنيئفيحشوت

قريبا،منهفقمت:قال،الكغبةعنديصليتائميك!يوواللهرسولفاذاالمسجدالىفغدؤت:تال،أشمعه

والله،اقيواثكل:نقسيفيفقلت:قالحسنأ،كلامافسمغت:قال،قولهبعضيسمعنيانإلأاللهفأبى

فان؟يقولماالرجلهذامنأسمعانيمنعنيفما،القبيحمنالحسنعلييخفىماشاعرلبيبلرجلاني

تركته.قبيحاكانوان،قبلتهحسنابهيأتيالذيكان

يا:فقلت،عليهدخلتبيتهدخلاذاحتىفائبعته،بيتهالىيك!اللهرسولانصرفحتىفمكثت:قال

اذنيسددتحتىافركيخؤفوننيبرحوامافواللهقالوا،للذيوكذا،كذاليقالواقدقومكانمحمد،

،افركعليفاعرضقحسنأ،قولأفسمعته،قولكيسمعنيأنالأاللهابىثئم،قولكأسمعلئلآبكرسف

ولا،متهأخسنقطقولأسمعتماواللهفلا،القرانعليوتلا،الإسلام-جمرواللهرسولعليفعرض:قال

وانا،قوميفيمطاعامرؤاني،اللهنبيياوفدء:،الحقشهادةوشهدت،فاسلمت:قال،منهأعدلأمرا
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إليه،ادعوهمفيماعليهمعوناليتكونايةلييجعلاناللهفادع،الإسلامالىوداعيهم،اليهمراجغ

بيننوروقعالحاضرعلىتطلعنيبثنيةكتتاذاحتى،قوميالىفخرنجت:قالاية"لهانجعل"اللهم:قال

لفراقيوجهيفيوقعتمثلةأنهايظنواأناخشىإني،وجهيغيرفياللهم:فقلت،المضباجمثلعيني

سوطيفيالئورذلكيتراءؤنالحاضرونفجعل:قال،سوطيرأشفيفوقعفتحؤل:قال،دينهم

فيهم.فأصبحت،جئتهمحئى:قال،الثنيةمناليهمأهبطوأنا،المعفقكالقنديل

وزوجه:الطفيلوالداسلام

ولستمنكفلست،أبتياعنياليك:فقلت:قال-كبيراشيخاوكان-ابيأتانينزلتفلما:قال

:قال،دينكفدينيبنيأفي:قال،-لمجضمحمددينوتابعتأسلمت:قلت:قالبنيئ؟ياولم:قال،مني

ثيابه،وطفرفاغتسلفذهب:قال،علمتماأعلمكحتىتعالثمثيابكوطفرفاغتسلفاذهمت:فقلت

ولستمنكفلست،عنياليك:فقلت،صاحبتيأتتنيثم،فاشلمالإسلامعليهفعرضتجاءثم:قال

ع!،محمددينوتابعت،الإسلاموبينكبينيفرققد:قلت:قال؟واميأنتبأبيلم:قالت،مني

-الشرىذيحمىويقال:هشامابنفال-السرىذيحناالىفاذهبي:قلت:قال،دينكفديني:قالت

منيهبطماءمنوشلبه،لهحموهحمئالحمىوكان،لدوسصنماالسرىذووكان؛منهفتطفري

ضامنأنالا،:قلت:قالشيئا؟الشرىذيمنالصبيةعلىأتخشى،وأميأنتبابي:قالت:فال،جبل

إلىدؤسادعوتثم،فاسلمت،الإسلامعليهافعرضتجاءتثئم،فاغتسلتفذهبت:مال،لذلك

دومبىعلىغلبنيقذائه،اللهنبييا:لهفقلت،بمكةجمحاللهرسولالىجئتثم،عليفانجطؤا،الإسلام

بارضازلفلم:قالبهم"وازفقفاذمحهمقومكالىازجغدوسأ،اهد"الئهم:فقال،عليهـهماللهفادعالزنا

قدفتئم،والخندقوأحدبدرومضى،المدينةالىع!اللهرسولهاجرحتىالإسلامالىادعوهمدؤميى

ثمانيناوبسبعينالمدينةنزنتحتىبخيبر،-جميئاللهورسولقوميمقمعياشلمبمنع!اللهرسولعلى

-لمجض،اللهرسولمعأزللمثم،المسلمينمعلنافأسهبمبخيبرعوناللهبرسوللحقناثم،دوسمنبيتا

حتى؟حممةبنعمروصنم؛الكفينذيالىابعثني،اللهرسوليا:قلت،مكةعليهاللهفتحاذاحئى

أحرقه.

الرجز]:[منويقول،النارعليهيوقدطفيلفجعل،اليهفخرج:اسحاقابنقال

ميلادكامناقدمميلادناعبادكامنلستالكفينذايا

فؤادكافيالنارحشوتاني

للاها:وتعبيرهطفيلرؤبا

العربازتدتفلما،مجنن!رسولهاللهقبضحتىبالمدينةمعهفكان؛ب!اللهرسولالىرجعثم:قال

الىالمسلمينمعصارثمكلها،نجدأرضومنطليحةمنفرغواحتىمعهمفسار،المسلمينمعخرج

رؤيارأيتقداني:لاصحابهفقال،اليمامةالىمتوجهوهورؤيافرأى،الالفيلبنعمروانجنهومعهاليمامة

فرجها،فيفأدخلتنيامرأةلقيتنيوأنهطائر،فميمنخرجوانه،حلقرأسيأنرأيت؛ليفاعئروها
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:قالواأؤلتها،فقدواللهأنااما:قالخيرا،:قالوا،عنيحبسرايتهثمحثيثأ،طلبايطلبنيابنيوارى

أدخلتنيالتيالمرأةواما،فروحيفميمنخرجالذيالطائرواما،فوضعهرأسيحلقاما:قالماذا؟

مايصيبهأنسيجهداراهفانيعنيحبسهثمايايابنيطلبوامافيها،فاغئبليتحفرفالارضفرجها

فياليرفوكعامقتلثممنها،اشتبلثمشديدةجراحةابنهوجرح،باليمامةشهيدااللهرحمهفقتل،اصابني

شهيدا.عنهاللهرضيعمرزمن

قريش:فتصدهليسلممكةعلىيفدقيسبنيأعشى

العلم،أهلمنوائلبنبكرمشايخمنوغيرهالسدوسيخالدبنقرةبنخلأدحدثني:هثامابنقال

يريذكي!اللهرسولإلىخرج،وائلبنبكربنعليبنصعببنعكابةبنثغلبةبنقيسبنياعشىأن

]:الطويلامن!تاللهرسوليمدحفقال،الإشلام

مسقدا؟السليمباتكماوبثأزمداليلةعيناكتقتمفقألم

مهدداخلةاليومفبلتناسيتوانماالنساء،عشقمنذاكوما

نأنسداعادكفاياضلحتاذاخائنهوائذيالدفرأرىولكن

ترذدا؟كيفالدفرهذافلفهوثزوةفقدتوشئاناكهولأ

وأمرداشبتحينوكهلاوليدايافغانامذالمالأنجغيزلتوما

فصرخداالنجيربينمامسافةتقتليانمراقيلالعيسوأبتذل

موعدايثربافلفيلهافانيممتأيخنالسالليأثهذاألا

أصعداحيثبهالأعشىعنحفيئسائلربفياعنيتسأليفاق

أحرداغيرليناخنافايداهاوراجعتالئجاءبرنجليهاأجدت

أضيداالطهيرةحزباءخلتإذاعخرفئةهجرتمااذاوفيها

محقداتلاقيحتىحفئمنولاكلالةمنلهاآويلاوآليت

ندىفواضلهمنوتلقىتراحيهاشبمانجنبابعتدتناخيمامتى

وأنجداالبلادفيلعمرياغاروذكر؟،ترؤنلامايرىنبيئ

غدامانعهاليومعطاءوليسونائلتغبماصدقاتله

واشهدااؤصىحيثافيلهنبيمحمدوصاةتسمغلمأجذك

تزؤداقدمنالموتبغدولاقيتالتقىمنبزادترحللمأتتإذا

أرصداكانائذيللموتفترصدكمثلهتكونألأعلىندفت

يتفصداحديداسفماتأخذقولاتقربنهالاوانميتاتفاياك

فأعئداواللةالأؤثانتغبدولاتتسكنهلاالمنصوبالنصبولا

تأئدااؤفآتكحنحراماعليكسرهاكانحرةتقربنولا

المقئداالأسيرولالعاقبةتقطعنهفلاالقربىالزحموذا

فاحمداواللهالشيطانتحمدولاوالضحىانعشياتحينعلئوسبخ
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مخلداللمرءالمالتحسبنولاضرارةذيبائسمنتسخرنولا

يريدجاءانهفأخبره،أفرهعنفساله،قريثبىمنالمشركينبغضاعترضهمنهاقريبااوبمكةكانفلفا

فيهليمالأمرذلكإنوالله:الأعشىفقالالزنا،يحرمانهبصير،ابايا:لهفقال،ليسلم!ك!يرواللهرسول

منهاالنفسفيانفواللههذهأما:الاعشىفقالالخمر،يحرمفانهبصير،أبايا:لهفقال،أربمن

ولم،ذلكعامهفيفمات،فانصرف،فأسلماتيهثمهذا،عاميمنهافأتروىمتصرفولكني،لعلالالب

يخي!.اللهرسولالىيعد

الأراشي:وقصةع!%النبيمنجهلأبيخوف

اياهوبغضه-لمج!اللهلرسولعداوتهمع،اللهلعنه،هثامبنجهلأبواللهعدوكانوقد:اسحاقابنقال

راه.اذالهاللهيذله،عليهوشدته

منرجلقدم:قال،واعيةوكان،الثقفيسفيانابيبنعبداللهبنعبدالملكحدثني:اسحاقابنقال

الاراشيئفأقبل،بأثمانهافمطله،جهلأبومنهفابتاعها،بمكةلهبابل-أراشةويقال:هشامابنقال-أراشبى

رجلمن،قريثبىمعشريا:فقال،جالسقالمسجدناحيةفي-لمجيماللهورسولقريشمننادعلىوقفحتى

ذلكاهللهفقال:قال،حقيعلىغلبنيوفد،سبيلابنغريبرجلفانيهثامبنالحكمابيعلىيوديني

منجهلأبيوبينبينهمايعلمونلمابهيفزؤنوهمع!،اللهلرسول،الجالسالرجلذلكاترى:المجلس

عبديا:فقال-رو،اللهرسولعلىوقفحتىالأراشيئفأقبل:قال،عليهيوديكفانهاليهاذصت،العداوة

عنالقومهؤلاءسالتوقد،سبيلانجنغريبوآنا،قبلهليحقعلىغلبنيقدهشابمبنالحكماباان،الله

اليه!"اتطلق:قال،اللهيزحمكمنهحقيليفخذ،اليكليفأثاروا،متهحقيليياخذعليهيؤدينيرجل

وخرج:قال،يضنعماذافاتظراتبعه:معهمممنلرجلقالوامعهقامراوهفلما،طاللهرسولمعهوقام

فيومااليهفخرج،الي"فاخرفي"محمد:فقالهذا؟من:فقال،بابهعليهفضرب،جاءهحئىعئاللهرسول

له،ائذيأعطيهحئىتبرحلا،نعم:فقالحفه"،الرجلهذا"أعط:فقال،لونهاتتقعقد،رائحةمنوجهه

فأقبل،"بشأنك)الحق:للأراشيوقال،-لمجضاللهرسولاتصرفثم،اليهفدفعهبحقهاليهفخرجفدخل:قال

حقي.ليأخذواللهفقدخيرااللهجزاه:فقال،المجلسذلكعلىوقفحئىالأراشيئ

هوماوالله،العجبمنعجبا:قال؟رايتماذا!!ويحك:فقالوا،معهبعثواالذيالرجلوجاء:قال

أخرجحتىتبرحلانعم:فقال،حفههذاأعط:لهفقال،روحهمعهومااليهفخرجبابهعليهضربأنالأ

لك!ما!ويلك:فقالوا،جاءانجفلابويلبثلمثم:قال،اياهفاعطاهبحقهاليهفخرجفدخل،حقهاليه

صوتهوسمعتبابيعليضربأنالأهوماوالله!!ويحكم:قال،قطصنعتمامثلرايناماوالله

أنيابهولاقصرتهولاهامتهمثلرأيتماالإبلمنلفحلارأسهفوقوانإليهخرنجتثمرعبا،متهفملئت

لأكلني.أبيتلووالله،قطلفحل

ىلخيم:والنبييزيدعبدبنركانة

بنالمطلببنهاشمبنيزيدعبدبنركانةكان:قاليسار،بناسحاقابيوحدثني:اسحاقابنقال
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"يالمجرو:اللهرسوللهفقال،مكةشعاببعضفيلمج!هاللهبرسوليومافخلا،قريشاشدمنافعبد

لهفقال:قال،لائبغتكحنتقولالذيأنأعلملواني:قال"،اليهأدعوكماوتفبلاللهتئقيألا،ركانة

:قالأصارعك"حتى"فقم:قال،نعم:قالحن؟"،دولماأنأتغلمصرعتكاق"أفرألت:ىلمج!اللهرسول

ياعذ:قالثئمشيئأ،نقسهمنيملكلاوهوأضجعهيكنرواللهرسولبهبطشفلما،فصارعهاليهركانةفقام

-لمجرو:اللهرسولفقالاتضرعني؟،للعجبهذاانواللهمحثد،يا:قالثم،فصرعهفعاد،محمد،

هذهلك"ادمحو:قالهو؟ما:قال"أفريوائبغتاللهائقيتانأريكهاقشثتاقذلكمن"وأعجب

فقال:قالىلمجرو،اللهرسوليديبينوقفتحتىفأقبلتفدعاهااذعها،:قال"،فتأتينيترىانتيالشجرة

عندبنييا:فقالقومهالىركانةفذهب:قالمكانها،الىفرجعت:قال"مكانكالى"ارجعي:لها

وائذيرأىبالذيأخبرهمثم،قطمنهأسحررأيتمافوالله،الأزضأهلبصاحبكمساحروا،مناف

صنع.

عليهم:وردهملهمقربشومقالة-لجب!اللهرسولعلىالحبشةنصارىوفد

من،ذلكمنقريبأورجلا،عشرونبمكةوهو!رواللهرسولعلىقدمثم:اسحاقابنقال

منورجاذ،وسألوهوكلموهاليهفجلسواالمسجد،فيفوجدوه،الحبشةمنخبرهبلغهمحين،النصارى

الى-لمجباللهرسولدعاهمأرادواعماعسوواللهرسولمنالةمنفرغوافلما،الكغبةحولأنديتهمفيقريش

به،وآمنواللهاستجابواثم،الدفعمناعينهمفاضتالقرآنسمعوافلما،القرانعليهموتلا،وجلعرالله

هشامبنجهلابواعترضهمعنهقاموافلما،أمرهمنكتابهمفيلهميوصفكانمامنهوعرفواوصدقوه

لهمتزتادوندينكمافلمنوراءكممقبعثكم،ركبمناللهخيبكم:لهمفقالوا،قريشمننفبرفي

ركبأنعلمما،قالبماوصدقتموهدينكمفارقتمحتىعندهمجالسكمتطمئنفلم،الرجلبخبرلتأتوهم

عليه،انتمماولكمعليهنحنمالنا،نجاهلكملا؛عليكمسلام:لهمفقالواقالوا،كماأو،منكمأخمق

خيرا.أنفسنانأللم

نزلتفيهم:أعلمواللهفيقال،كانذلكايأعلمفالته،نجرانأهلمنالنصارىمنالنفران:ويقال

فتنآمنألقاتهبه*ءاقاقالوأعلتغيلىدكا!يؤنونبهءهمتتدهءمنانكئبءانيهم)ألذين:الاياتهؤلاء

نبئق!علتكتمسلئمأع!كزولكمأكنناإلآ:قولهالى52-53]:القصصأ!!م!لينءقبلهمنبهأإتا

.]55:القصص[،ألخهلين

زلتما:لنيفقال،أتزلنفيمنالاياتهؤلاءعنالزهريشهابابنسألتوقد:اسحاقابنقال

منهصبأن)ذلث:قولهمنالمائدةمنوالايات،وأصحابهالنجاشيفيأتزلنأنهنعلمائنامناسمع

.83]-82:الماندةأ!،الشفديئءإ،كئ!نا:قولهالىتخبرون!،لاوأنهزورهبابمقشبسب

الدين:فينقص-!روللنبيالفقراءآلباعأنيزعمونقريشمشركو

أصحابه؛منالمستضعفوناليهفجلسالمسجدفيجلساذا!اللهرسولوكان:اسحاقابنقال

هزات؛المسلمينمنوأشباههموصهيبمحرثبنأميةبنصقوانمولىيسارفكيهةوابووعمازخئاب
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والحق؟بالهدىبيننامنعليهماللهمنأهؤلاء،ترونكمااصحابههؤلاء:لبعفبىبعضهمفقال،قريمثقبهم

)ولا:فيهمتعالىاللهفأنزلدوننا،بهاللهخضهمومااليههؤلاءسبقناماخيرامحمدبهجاءماكانلو

منعلتهرحسابكمقوما2شئننحسابهممنعلتربرماوجههريرلدونوالحشئبألغدفؤرئهصيذعونائذينتظرلر

أليسىبيننآعلتهرئنأدتامفأهترلآءئيقولوأببصنىبعفحهمفتناو!ذلك!اظانينمنفتكونفتطردهتمشىء

الزخمةنفسهعكرئبهخكتبعليهغسئئمفقليايفناصيؤيؤنالذيىضذكدماذا!يال!رفيياغلمأدك

-54].52:الأنعام1!!زجرغفورفهنهروأضلحءبعدهمنتاليثزمجهنهضسوءمامنكمععلمن(ئي

نصراني:غلاممنلتعلملمجي!اأنهادعاؤهم

جبر،:لهيقالنصرانيغلايممبيعةالىالمروةعتديجلسماكثيرا،بلغنيفيمامج!رو،اللهرسولوكان

ابنغلامالنصرائيجبزالابهيأتيمماكثيرامحمدايعلمماوالله:يقولونوكانوا،الحضرميلابنعبد

انذىئساتبشريعفمبماإنمايقولوتأثهصنعلم)ولقذ:قولهممنذلكفيتعالىاللهفأنزل،الحضرمي

153].:النحلأ!!ئينعرثلسانمأغجئوفذاإليهيفحدوت

[منالعجاجبنرؤبةقال؟الحقعنالميلوالإلحاد:،اليهيميلون:اليهيلحدون:هشامابنقال

:الرجز]

ملحدكلالفمخاكتبعاذا

له.أرجوزةفيالبيتوهذا،الخارجيالفسخاكيعني:هشامابنقال

تفسيرها:ذكرمعالكوثرسورةنزولسبب

فانمادعوه:قالع!اللهرسولذكراذا،بلغنيفيما،السفميوائلبنالعاصوكان:اسحاقابنقال

أ!ث)ا!ا:قولهذلكفياللهفأنزل،منهواسترختمذكرهلانقطعماتلو،لهعقبلاأبتررجلهو

منلكخيرهوما-3]1الكونر:أ!"الأخمرهوشالهفإت!وأنحرلرئكفصل!اتكؤثر

العظيم.:والكوثر،فيهاوماالدنيا

]:الطويل[منالكلابيئربيعةبنلبيدقال:اسحاقابنقال

كوثرآخربيتالرداعوعتدبيومهفجغناملحوبوصاحب

عظيم.:يقول

له.قصيدةفيالبيتوهذا:هشامابنقال

بيتالرداعوعند:وقوله،بملحوبمات،كلاببنجعفربنالأحوصبنعوث:ملحوبوصاحب

ولفظه،الكثيرأراد:والكوثر،بالرداعمات،كلاببنجغفربنالاخوصبنشريحيعني؛كوثراخر

الكثير.لفظمنمشتق

]:الطويل[منمروانبنعبدالملكبنهشاميمدجزيدبنالكميتقال:هثامابنقال

كوثراالعقائلانجنأبوكوكانطئبمروانابنياكثيروأتت

له.قصيدةفيالبيتوهذا
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]:المتقاربأمنوحشبىحماريصفالهذليعائذأبيبناميةوقال:هشامابنقال

كالجلالكوثرفيوحمحمناختدفنماإذاالحقيقيحامي

له.قصيدةفيالبيتوهذا،بالجلالعليهلكثرتهشبهه،الكثيرالغبار:بالكوثريعني

بنعمروبنجعفربنعمروبنجعفرهو:هشامابنقال-عمروبنجعفرحدثني:اسحاقابنقال

:قال،مالكبنأنسعن،الرفريشهاببنمسلمبنمحمدأخيمسلمبنعبداللهعن-الضمريأمية

الىصنعاءبينكما"نهرقال؟اللهأعطاكائذيالكوثرما،اللهرسوليا:لهوقيل-لمجفاللهرسولسمعت

ياإنها:الخطاببنعمريقول:قال"الإبلكأعناقاعناقلهاطيوزتردهالسماء،نجومكعددآيخته،ايلة

متها".أنعم"اكلها:قال،لناعمةاللهرسول

.أبدا"يظمألامتهشرب"من:-ج!اللهرسولقالانهغيرهأوالحديثهذافيسمعتوقد:اسحاقابنقال

ملك:انزالفريشكفارطلب

الأسود،بنزفعةفقال،إليهمفانجلغوكلمهم،الإشلامالىعقومهاللهرسوذودعا:اسحاقابنقال

محقديامعكجعللو:وائلبنوالعاص،خلفبنوأبيئ،يغوثعبدبنوالأشود،الحارثبنوالنضر

ولؤملثعئهأنزللؤلآ)وتالوأ:تولهممنذلكفيتعالىاللهفأنزل،معكويرىالناسعنكيحدثملك

!!يفبصوتئاعليهروللبمنمنارج!ئجعتتهملحاجعقئه!ولؤينظرون!ثزا!ضلقضمك!أزئنا

9].-8:الأنعام1

المستهزئين:علىردااياتنزول

بنجهلوبأبيخلفبنواميةالمغيرةبنبالوليد،بلغنيفيما،جمضاللهرسولومر:اسحاقابنقال

)ولقد:امرهممنذلكفيعليهتعالىاللهفأنزل،ذلكفغاظه،بهواستهزؤواوهمزوهفغمزوه،هشام

01].:الأنعامأ!!يسهز.ونبهءصانوأمامنهصسخروايالذيىفحاققتلكئنبرسلاسنزئ

والمعراجالإسراءذكر

اسريثم:قال،الماللبياسحاقبنمحمدعن،البكائيئعبدالفهبنزيادحدثنا:هشامابنقال

فشاوقدايلياء،من،المقدسبيتوهو،الأقصىالمسجدالىالحرامالمسجدمنيك!اللهبرسول

كلها.القبائلوفيقريشفيبمكةالإسلام

سعيدوأبيمسعود،بنعبداللهعن،-لمجي!مسراهعنبلغنيفيماالحديثمنكان:اسحاقابنقال

شهابوابن،البصريالحسنابيبنوالحسن،سقيانابيبنومعاوية-جمرو،النبيزوجوعائشة،انخدري

كل،الحديثهذافياجتمعما،طالبأبيبنتءهانىوائم،العلماهلمنوغيرهم،وقتادة،الزفري

وامر،وتمحيصقبلاءعنهذكروما،مسراهفيوكان؛يك!بهاسريحينأمرهمنذكرمابعضعنهيحدث

وصذق،امنلمنوثباتورحمةوهدئ،الألبابلأوليعنرةفيه،وسلطانهقدرتهفي!تاللهامرمن

أمرهمنعاينماعاينحتىأراد،ماآياتهمنليريهشاءكيفبهفاشرى،يقينعلىاللهأمرمنوكان

يريد.مابهايصنعالتيوقدرته،العظيموسلطانه
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جمير:مسراهعنمسعودبنعبداللهرواية

كانتالتيالداتةوهيبالبراقجميداللهرسولاتي:يقول-عنهبلغنيفيما-مسعودبنعبداللهفكان

الاياتيرى،صاحبهبهخرجثمعليها،فحملطرفها،منتهىفيحافرهاتضع؛قبلهالانبياءعليهاتحمل

نفبرفيوعيسىوموسىالخليلابراهيمفيهفوجد،المقدسبيتالىانتهىحتى،والارضالسماءبينفيما

:ماء،قالفيههـاناءخمر،فيهلىاناء،لبنفيهانا+:انيةبثلاثةأتيثم،بهمفصفىلهجمعواقدالانبياءمن

أخذوان،أمتهوغرقتغرقالماءأخذان:عليعرضتحينيقولقائلأ"فسمغتجم!:اللهرسولفقال

ليفقال،منهفشربتاللبناناء"فأخذت:قال"أمتهوهديتهدياللبنأخذوان،أمتهوغوثغوىالخنر

محمد".ياأمتكوهديتهديت:!جبريل

ع!يم:مسر|هعنالحسنحديث

جاءنياذالججر،فينائمأنا"بيناجم!:اللهرسولقال:قالأنهالحسنعنوحدثت:اسحاقابنقال

بقدمه،فهمزني،الثانيةفجاءني،مضجعيالىفعذتشيئا،أرفلم،فجلستبقدمهفهمزني،جبريل

بعضدي،فأخذ،فجلمست،بقدمهفهمزني،الثالثةفجاءني،مضجعيالىفعدتشيئا،أرفلمفجلست

يحفزجناحانفخذيهفي،والحمارالبقلبين،أبيضسدابةفاذاالمسجد،بابالىبيفخرج،معهفقمت

أفوته".ولايفوتنيلامعيخرجثم،عليهفحملني،طرفهمتتهىفييدهيضع،رنجليهبهما

لجي!:مسراهعنقتادةحديث

لأركبهمتهدنوت"لما:قالعحرواللهرسولأنحدثت:قالأنهقتادةعنوحذثت:اسحاقابنقال

قبلدلهعبذركبكمافوالله؟تصنعممابراقياتستحيألا:قالثم،مغرفتهعلىيدهجبريلفوضع،شصمس

".ركبتهحتىقرثمعرقا،ازفضسحئىفاستحيا:قال،منهعليهكرممحمد

الصديق:بكرأبيتسميةوسببالحسنروايةالىعود

بيتالىبهانتهىحتى،معه!جبريلومض-لمجفاللهرسولفمضي:حديثهفيالحسنقال

أتيثم،بهمفصنىجمماللهرسولفامهمالانبياء،مننفبرفيوعيسىوموسىابراهيمفيهفوجد،المقدس

اناءوترك،منهفشرب،اللبناناء-يئاللهرسولفاخذ:قال،لبنالاخروفي،خمراحدهمافيباناءين

انصرفثمالخمر،عليكموحزمتمحمد،يااثتكوهديتللفطرةهديت:جبريللهفقال:قالالخمر،

مكة.الىس!اللهرسول

لتطردالعيرانوالله،البينالإفرواللههذا:الناساكثرفقال،الخبرفاخبرهم،قريثيىعلىكداأصبحفلما

:قال؟!مكةالىويرجعواحدةليلةفيمحمذذلكأفيذهب،مقبلةوشهرامذبرةالشامالىمكةمنشهرا

اتهيزعم؟صاحبكفيبكرأبايالكهل:لهفقالوا،بكرأبيالىالناسوذهب،أسلمكانممنكثيرفارتد

عليه،تكذبونانكم:بكرأبولهمفقال:قال،مكةالىورجعفيهوصلىالمقدسبيتالليلةهذهجاءقد

فما،صدقلقدقالهكانلئن،والله:بكرأبوفقال،الناسبهيحدثالمسجدفيذاكهوها،بلى:فقالوا

نهارأوليلمنساعةفيالارضالىالسمأءمنلياتيهالخبرأقليخبرنيانهفواللهذلك؟امنيغجبكم
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أحذثت،اللهنبييا:فقالبوناللهرسولالىانتهىحتىاقبلثم،منهتعجبونمفاأبعدفهذا،فأصدقه

قال،جئتهفدفانيليفصفه،اللهنبييا:قال"نعم":قال؟الليلةهذهالمقدسبيتجثتأنكالقومهؤلاء

ويقول،بكرلأبييصفه!اللهرسولفجعل"،اليهنظرتحئىلي"فرفع:-لمجيرواللهرسولفقال:الحسن

الله،رسولأنكأشهد،صدقت:قالشيئا،منهلهوصفكلما،اللهرسولانكاشهد،صدقت:بكرابو

الضديق.سماهفيومئدالصذيق"؟بكرأبايا"وأنث:بكرلأبييكيئاللهرسولقال،انتهىاذاحتى

للناسفتنةالأأرئبكالقالؤتاجعلناأوما:لذلكاسلامهعنارتدفيمنتعالىاللهوانزل:الحسنقال

06].ا!سرا.:1"بهيراطغنناإ،يزلدهتمفماونخؤفهمالقزانفىآلملعونةوالشبر

.قتادةحديثمنفيهدخلومايك!اللهرسولمسرىعنالحسنحديثفهذا

يك!رو:مسراهعنعائشةحديث

جسذفقدما:تقولكانتبئالنبيزوجعائشةانبكرابيآلبعضوحدثني:اسحاقابنقال

بروحه.أسرىاللهولكقيثئاللهرسول

!ض:مسراهعنمعاويةحديث

اذاكانسفيانأبيبنمعاويةأن:الأخنسبنالمغيرةبنعتبةبنيعقوبوحدثني:اسحاقابنقال

صادفة.تعالىاللهمنرؤياكانث:قالجم!هاللهرسولمسرىعنسئل

رؤيا:الإسراءيكونأنجواز

)وما:وتعالىتباركاللهقول؛ذلكفيانزلتالايةهذهان:الحسنلقولقولهما،منذلكيتكرفلم

قالاذ!شابراهيمعنالخبرفيتعالىاللهولقول65]11!سرا.:؟نلناسقنةا،أرتيكالقآلزةياجعفنا

الوحيأنفعرفت،ذلكعلىمضىثم201]،:الصافاتأ"أذبحدأقاتمنامىفىأرىاقأيبنئ:لابنه

ونياما.ايخقاظأالأنبياءيأتياللهمن

ذلكاياعلموالله.يفظان"وقلبيعيناي"تنام:يقول-بلغنيفيما-جم!هاللهرسولوكان:اسحاقابنقال

وصذلتى.حقذلككل،يقظاناونائما:كانحاليهافيعلى،اللهأنرمن،عاينمافيهوعاين،جاءهقدكان

وعيسى:وموسىلإبراهيم!ك!%اللهرسولوصف

إبراهيملأصحابهوصف-جدالكرسولأنالمسيببنسعيدعنالزهريوزعم:اسحاقابنقال

ولا،بصاحبكمقطأشبهرجلأأرفلمابراهيم"أما:فقال،الليلةتلكفيرآهمحينوعيسىوموسى

وأما،شثوءةرجالمنكأنه،أقنىجغد،،ضرثطويلآدمفرجلموسىوأما،منهبهأشبهصاحبكم

منخرجكانه،الوجهخيلانكثيرالشعر،سبط،والطويلالقصيربينأخمر،فرجلمريعا،ابنعيسى

".الثقفيمسعودبنعروةبهرجالكمأشبهماء،بهوليس،ماةيفطررأصهتخال،ديماس

-لمج!%:اللهلرسولعليوصف

بنمحهـمدبنإبراهيمعن،غفرةمولىعمرذكرفيمايك!فهاللهرسولصفةوكانت:هشامابنقال
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بالطويليكنلم:قال-لمجهاللهرسولنعتاذا!هطالبأبيبنعليكان:قال،طالبابيبنعلي

جغداكان،بالسبطولا،القططبالجغديكنولم،القوممنرنجعةكانالمتردد،القصيرولا،انممغط

جليلالاشفار،افدب،العينيناذعحمشربا،ابيضوكان،المكلثمولا،بالمطفميكنولمرجلا،

واذا،صببفييمشيكأنماتقلعمشىاذا،والقدمينالكفينشثنانجرد،الصن!ربةدقيقوالكتد،المشاش

صدرا،الناسواجراكقا،الناسأجود،النبيينخاتموهو،النبوةخاتمكتفيهبينمعا،التفتالتفت

خالطهومن،هابهبديهةراهمن،عشرةوأكرمهم،عريكةوالينهم،ذمةالناسوأوفى،لهجةالناسواصدق

جاءمابابالمناقبفي3718:برقمالترمذي[رواه0ع!ه!ه،مثلهبعدهولاقبلهارلم:ناعتهيقول،أحئه

عص!ه].النبيصفةفي

ع!%:مسراهعنهانئأمحديث

في-هندواسمها-عنهااللهرضيطالبأبيبنتءهانىائمعنبلغنيفيماوكان:اسحاقبنمحمدقال

فيالليلةتلكعندينائم،بيتيفيوهوالاىلمج!اللهبرسولأسريما:تقولكانتانهاىلمج!اللهرسولمسرى

وصفيناالضبحصلىفلماع!،اللهرسولاهئناالفجرقبيلكانفلماويمنا،نامثم،الاخرةالعشاءفصلى،بيتي

المقدسبيتجئتثم،الواديبهذارأيتكماالآخرةالعشاءمعكمصليتلقذ،ءهانىأئم"يا:قال،معه

فتكسف،ردائهبطرففاخذت،ليخرجقامثم،"ترينكماالآنمعكمالغداةصلاةصفيتقدثم،فيهفصفيت

"والله:قال،ويوذولفيكذبولالناسبهذاتحدثلا،اللهنبييا:لهفقلت،مطويةقنطيةوكأنهبطنهعن

يقولماتسمعيحتىجم!اللهرسولمحمدأاتبعيويحك:حبشيةليلجاريبمافقلت:قالتلأحذثنهموه"

محمد،ياذلكايةما:وقالوافعجبوا،أخبرهمالناسالىع!هاللهرسولخرجفلما،لهيقولونوما،للناس

فنذ،الذائةحسفالفرهم،وكذاكذابواديفلانبييبعيرمرزتانيذلك"اية:قال؟قطهذابمثلنسمغلمفانا

فوجدتفلانبنيبعيرمررتبضجنانكنتاذاحتىاقبلتثم،الثامالىموجهوانا،عليهفدللتهمبعيز،لهم

،كانكماعليهغطيتثم،فيهماوشربتغطاءهفكشقت،بشيءعليهغالوافدماءفيهاناءولهم،نياماالقوم

،سوداءاحداهماغرارتانعليه،اورقجملبفدمهاالتنعيمثنيةالبيضاءمننصؤبالآنعيرهمانذلكواية

،الإناءعنوسألوهم،لهموصفكماالجملمناؤليلقهمفلمالثنئةالقومفائتدر:قالت.برقاء"والأخرى

وسألوا،ماءفيهيجدواولمغطوهكمامغطئفوجدوههئواوانهم،غطوهثمماءمملوءاوضعوهانهمفاخبروهم

رجلصوتفسمعنا،بعيرلناوند،ذكرالذيالواديفيانفرنالقد،واللهصدق:فقالوا،بمكةوهمالاخرين

.2]46-42هص-السيرة-الإسلامتاريخفيالحديثانظرأ.اخذناهحتى،اليهيدعونا

:المعراجعنالخدريحديث

-لمجنهاللهرسولسمعت:قالانه!هالخدريسعيدابيعن،ائهملامنوحدثني:اسحاقابنقال

يمدالذيوهو،منهأخـنقطشيئاأرولم،بالمنراجأقي،المقدسبيتفيكانمفافرقت!لفا:يقول

له:يقالالسماء،ابوابمنبابالىبيانتهىحتى،فيهصاحبيفأضعدفيحضر،اذاعينههميتكماليه

كليدفيتحت،مللثالفعشراثنايديهتحت،اسماعيل:لهيقال،الملاثكةمنملكعل!،الحفظةباب

إلارنكجؤدبظزأومما:الحديثبهذاحدثحينعئاللهرسوليقول:قالمللث"الفعشراثنامنهمملك
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نعم،:قالبعث؟أوقد:قالمحمد،:قال؟جبريلياهذامن:قاليدخل"فلقا:قال31]المدثر:أ!هو

131].-2135/النبوةدلائلفيالبيهقيا."وقالهبخيرليفدعا:قال

لمجيا%:للرسولالنارخادمضحكعدم

الملائكة"تلقتني:قالأنهعني!اللهرسولعنحدثهعفن،العلماهلبعضوحدثني:اسحاقابنقال

ملكلقينيحتى،بهوبدعونجيرايقولمستبشرا،ضاحكاالاملكيفقنيفلمالدنيا،السماءدخلتحين

مامثلالبشرمنمنهارولم،يضحكلمائهالا،بهدعوامابمثلودعاقالوا،مامثلفقال،الملائكةمن

يضحك،ولمالملائكةقالتكماليقالالذيالملكهذامن،جبريليا:لجبريلفقلت،غيرهمنرايت

كاناحدالىضحكلوانهاما:جبريلليفقال:قال؟غيرهمنرايتالذيمثلالبشرمنمنهارولم

فقال،النارخازنمالكهذا،يضحكلاولكنه،اليكلضحكبعدلاحدالىضاحكاكاناو،قبلك

!!ثمأمايز)ملاعلكموصفالذيبالمكانتعالىاللهمنوهو-،لجبريل"فقلتىلمج:ال!هرسول

غطاءها،عنهافكشف:قال،النارمحمداار،مالكيا،بلى:فقال،الناريرينيانتامرهالا-21]:التكريرأ

مكانها،الىفليرذهامره،جبريلبا:لجبريلفقلت:قال،ارىمالتأخذنظننتحنىوازتفعتففارت

الظل،وقوعالارجوعهاشيهتفما،منهخرجتالذيمكانهاالىفرجعث،اخبي:لهافقال،فأمره:قال

غطاءها".عليهارذخرجتحيثمندخلتاذاحتى

:المعراجعنالخدريحديثالىعود

رجلأبهارايتالدنياالسماءدخلت"لفا:قالع!ال!هرسولان:حديثهفيالخذريسعيدأبوقال

طيبةروح:ويقول،بهوبسزخيراعليهعرضتاذالبعضهافيقول،آدمبنيارواحعليهتغرضجالسا

خرجتخبيثةروح:ويقولبوجههويغبس،اف:عليهعرضتاذالبعضهاويقول،طيبجسدمقخرجت

مزتفاذا،ذريتهارواحعليهتنرض،آدمابوكهذا:قالجبربل؟ياهذامق:قلت:قال،خبيثجسدمن

منهمالكافرروحبهمرتواذا،طيبجسل!مقخرجتطيبةزوح:وقالبها،صرمنهمالمومنروحبه

".خبيثجسدمنخرجتخبيثةروح:وقال،ذلكوساءهوكرههامنهاافف

اليتامى:أموالكلةصفة

فييقذفونهاكالأفهار،نارمنقطعايدبهمفي،الإبلكمشافرمشافرلهمرجالأرابت"ثم:قال

ظلما".اليتامىاموالاكلةهؤلاء:قال3جبربلياهولاءمن:فقلت،ادبارهممنفتخرج،افواههم

الربا:أكلةصفة

حينالمفيومةكالإبلمحليهميمزون،فرعونألبسبيلقطمثلهاارلمبطونلهمرجالأرأيت"ثم:قال

ياهولاءمن:قلت:قال،ذلكمكانهممنيتحؤئوااقعلىبفدرونلايطوونهم،النارعلىيغرضون

.الربا"كلةهولاء:قال؟جبريل

:الزناةصفة

المنتنالغثمنبثلون،متننغثلحمجتبهالىطيبصمينلحمايديهمبينرجالأرايت"ثم:قال
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منلهمالكاحلمايتركونالذينهولاء:قال؟جبريلياهولاءمن:قلت:قال،الطئبالسمينويتركون

".منهنعلبهماللهحرمماالىوبذهبونالئساء

منهم:ليسما|لأزواجعلىيدخلناللاتيالنساءصفة

علىادخلناللأتيهؤلاء:قال؟جبريلياهولاءمن:فقلت،بثدئهنمعئقاتنساةرايت"ثم:قال

".أولادهممنليىمنالرجال

"اشند:قال!جم!اللهرسولانمحمد،بنالقاسمعنعمرو،بنجعفروحذثني:اسحاقابنقال

!.عوراتهمعلىواطلع،حرائبهمفكل،منهمليىمنقوبمعلىأدخلتامرأةعلىاللهغضب

:المعراجعنالخدرىحديثالىعود

الخالةانجنافيهافاذا،الثانيةالسماءالىاضعدني"ثم:قال،الخدرقيسعيدابيحديثإلىرجعثم

كصورةصورتهرجلفيهافاذا،الثالثةالسماءالىأصعدنيثم:قالزكريا،بنوبحيى،مريمابنمحيـى

أصعدنيثم:قال،بعقوببنيوسفأخوكهذا:قال؟جبريلياهذامن:قلت:قالالبدر،ليلةالقمر

جمفه:اللهرسوليقول:فالادرشس"هذا:فقالهو؟منفسألته،رجلفيهافاذا،الرابعةالسماءالى

الرأسأبيضكهلفيهافاذا،الخامسةالسماءالىأصعدنيثم:قال57]،:أمريم!!عنام!ناأ)ورنجعته

فيالمحئبهذا:قال؟جبريلياهذامن:قلت:قال،منهأجملكهلاأرلم،العثنونعظيم،واللحية

منكأنه،أقنى،طوفيادمرجلنيهافاذا،الـادسةالسماءالىأصعدنيثم:قال،عنرانبنهارون؛قومه

السماءالىأصعدنيثم،عمرانبنموسىأخوكهذا:قال؟جبريلياهدامن:لهفقلت،شنوءةرجال

لا،مللثالفسبعونيومكلبذخله،المعمورالبيتبابالىكرسيعلىجالسكهلفيهافاذا،السابعة

ياهذامن:قلت:قال،منهبهأشبهصاحبكمولابصاحبكمأشبهرجلاأرلم،القيامةيومالىفيهيرجعون

لمن:فسألتهالغساء،جاربةفيهافرأيت،الجئةالىبيدخلثم:قال،ابراهيمأبوكهذا:فالجبربل؟

حارثة.بنزيخد-ج!رواللهرسولبهافبثمرأحارثةبنلزيد:فقالترأيتها،حينأعجبتنيوقدأتت؟

إلىبهيصعدلمجبريلان:بلغنيفيماع!روالنبيعن!تهمسعودابنحديثومن:اسحاقابنقال

لمجد،محمد:فيقول؟جبريلياهذامن:دخولهافييستأذنحينلهقالواالاالسماواتمنسماء

السماءإلىبهانتهىحئى،وصاحبافيمقاللهحئاه:فيقولون،نعم:فيقولبعث؟اوقد:فيقولون

.يومكلفيصلاةخمسينعليهففرض،رئهالىبهانتهىثم،السابعة

الصلاه:تخفيفشأنفيالسلامعليهماالرسولعلىموسىمشورة

سألني،لكمكانالصاحبونجغم،عمرانبنبموسىمرزتفلئاراجعا،"فأفبنتع!:اللهرسولقال

ضعيفة،أمنكوان،ثقيلةالصلاةان:فقال،يومكلصلاخمسين:فقلتالصلا؟منعليكفرضكم

أمتي،وعنعئييخففأنرئيفسألتفرجغت،أمتكوعنمحتكيخففأقفاسأله،رئكالىفارجغ

عنيفوضع،ر.ممطفـألتنرجعت،ذلكمثلليفقال،موسىعلىفعررتانصرقتثمعثنرا،عئيفوضع

لمثمعشرا،عئيفوضع،فسألته،فرجعت،ذلكمثلليفقال،موسىعلىفعررت،انصرفتثمعثنرا،
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ذلكرضعأنالىانتهيتحتى،ربكفاسألفارجغ:قال،اليهرجعتكلما،ذلكمثللييقولبزل

راجعتقد:فقلت،ذلكمثلليفقال،موصىالىرجعتثم،رليلةيومكلفيصلواقيخمسالا،عني

أجزلهكان،لهنراحتـابا،بهنلىلمانامنكمأذاهنفمنبفاعلإ.أنافما،منهاسثحييتحئىرسألتهرئي

".صلاةخمسين

لمج!ابالرسولالمستهزئينامراللهكفاية

على،النصيحةقومهالىمؤديامحتسباصابراتعالىاللهافرعلى-لمجحاللهرسولفاقام:اسحاقابنقال

بنعروةعن،رومانبنيزيدحدثنيكما-المستهزئينعظماءوكان،والاذىالتكذيبمنمنهميلقىما

قومهم.فيوشرفأسنانذويوكانوا،قومهممننفيرخمسة-الزبير

وكان،زمعةابواسدبنالمطلببنالاسود:كلاببنقصيئبنالعزىعبدبنأسدبنيمن

بصرهأعم"اللهم:فقال،بهواستهزائهأذاهمنيبلغهكانلماعليهدعاقد-بلغنيفيما-سضاللهرسول

رلده".رأثكله

.زهرةبنمنافعبدبنوهببنيغوثعبدبنالاسود:كلاببنزهرةبنىومن

.مخزومبنعمربنعبداللهبنالمغيرةبنالوليد:مرةبنيقظةبنمخزومبنىومن

.هشامبنوائلبنالعاص:كغببنهصيصبنعمروبنسهمبنىومن

سهم.بنيسعيدبنهاشمبنواللبنالعاص:هشامابنقال

.ملكانبنعمروعبدبنالحارثبنعمروبنالاللاطلةبنالحارث:خزاعةبنيومن

تؤمربما)فاعنخ:عليهتعالىاللهانزلالاستهزاء؟جم!اللهبرسولوأكثرواالشر،فىتمادوافلما

!!يغلصوتنسموفءاخرإلهاأدئهءتحعلونائذفي!الم!تمتهرفيكفعنكإئا!السشرك!نعنو3غرفق

69].-49الحجر:أ

المستهزئين:أصابما

أتىجبريلان:العلماءمنغيرهأوالزبير،بنعروةعن،رومانبنيزيدفحدثني:اسحاقابنقال

الفطلب،بنالاسودبهفمز،جتبهالى-جرواللهرسولوقامفقام،بالبيتيطوفونوهميظاللهرسول

فماتبطنهفاششن!قىبطنهالىفاشار،يغوثعبدبنالاسودبهومز،فعميخضراءبورقيماوجههفيفرمى

بس!نينذلكقبلاصابهكانرنجلهكعببأسفلجرحأثرالىفاشار،المغيرةبنالوليدبهومرحبنا؛منه

فيفخدشبازارهنبلهمنسفمفتعئق،لهننلايريشوهوخزاعةمنبرجلمرأئهوذلك،سبلهيجروهو

رجله،أخمصالىفاشارواللبنالعاصبهومر؟فقتلهبهفاتتقضبشيء،وليس،الخدشذلكرجله

بهومز،فقتلتهشوكةرجلهأخمصفيفدخلت،شبارقةعلىبهفربض،الطائفيريدلهحمايىعلىفخرج

فقتله.قيحافامتخض،راسهالىفاشار،الطلاطلةبنالحارث

الدوسيازيهرابيقصة

بنوالوليدالوليد،بنهشام:ثلاثةوكانوا،بنيهدعاالوفاةالوليدحضرتفلما:اسحاقابنقال
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فلاخزاعةفيدمي:فيهنتضيعوافلابثلاثأوصيكم،بنيأفي:لهمفقالالوليد؛بنوخالدالوليد،

تدعوهفلاثقي!،فيورباياليوآ،بعدبهتسئواأناخشىولكنيبراء،منهأنهملأعلمانيوالله،تطلئه

أمسكهاثمبتتا،زوجهقدازيخهرأبووكان.بهيفوتنكمفلا،الدوسيازيهرأبيعندوعقري،تأخذوهحتى

.ماتحتىعليهيدخلهافلم،عنه

قتلهاتما:وقالواالوليد،عقلمنهميطلبونخزاعةعلىمخزومبنووثبتالمغيرةبنالوليدهلكفلما

حتى،ذلكخزاعةعليهمفأبت-هاشمبنالمطلبعبدبنيمنحل!كغبلبنيوكان-صاحبكمسفم

من،عمروبنكعببنيمنرجلاسهمهالوليداصابالذيوكان-الأمربينهموغلظاشعارا،تقاولوا

:مخزومبنعمربنعبداللهبنالمغيرةبناميةأبيبنعبداللهفقال-خزاعة

ثعالبةتغوىالظهرانتثركواوأنفتهربواتسيرواأنزعيماني

أطايبه؟الأراكأي:تسألواوأنأطرقابجزعةماةتتركواوأن

نحارئةمنصاعدايتعالىولادماؤناتطللااناسقفانا

بنكعببنيأخو،الجونابيبنالجونفاجابه.خزاعةمن،كعببنيمنازلوالأراكالالهرانوكانت

:فقال،الخزاعيعمرو

كواكبهتزوليوماترواولفاظلامةانوليدنوتيلا،والفه

مشارئهقسراالصوتبغدوتقتحمسمينعتدمسمنمتكمويضرع

ونادبهانوليدباكيفكلكموخزيركمخنزكماكلتممااذا

بعض،عنوانصرفواالعقلبعضخزاعةفاعطتهم،ال!ئةالقوميخشىانماوعرفواترادوا،الناسانثم

:الجونابيبنالجونقالالقوئماصطلحفلما

وقائلللوليدحميلناقدلماتعخبااضطلحنالماوقاللة

البلابلكثيريوماترواولماظلامةالوليدتوتواتقسمواألم

راحلكلآمناهواهفأمفاستوتبال!لمالحربخلطنافنحن

فلحقباطلا،ذلكوكان،أصابوهانهموذكرالوليد،بقتلافتخرحتىالجونأبيبنالجونيتتهلمثم

:الجونابيبنالجونفقالحذر،ماذلكمنوقومهوبولدهبالوليد

كثيرقدزمتهمبمكةكغباأنالمغيرةزعبمألا

والمهيرالمعلهبئيمشيبهاتراهاأنمغيرةتفخرفلا

ثبيزبمثبتهأزسىكماولذناوبهااباونابها

يستثيرأوشأنناليغلمإلاذاكال!مغيرةقالوما

خبيربهاأنتدماةنطلإنايطلالوليددمفان

بهيرممتلى"وفوزعافايسفماالميمونالفاتككساه

بعيروجبتهعتدكأئهم!نملحتامكةببطنفخر

خورالاؤبارجغدةصغازهشايمابيمطالسيكفيني
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فيه.أقذعواحدابيتأمنهاتركنا:هشامابنقال

ابيعندوكانتالمجاز،ذيبسوقوهوازيهرابيعلىالوليدبنهشامعداثم:اسحاقابنقال

كانالذيالوليدبعقرفقتله؛قومهفيشريفارجلاأزيهبرابووكانازيهر،أبيبنتعاتكةحزلببنسفيان

أصيبمنبهوأصيببدزومضى،المدينةالىيك!داللهرسولهاجرأنبعدوذلك،اياهابيهلوصية،عنده

بذيسفيانوأبو،منافعبدبنيفجمعسفيانأبيبنيزيدفخرج؛المشركينمنقريشأشرافمن

يزيد-ابنهصنعبالذيسفيانأبوسمعفلما،بهثائرفهوصفرهفيسفيانابوأخفر:الناسفقالالمجاز،

بينيكونأنوخثي،مكةالىسريعاانحط-شديداحتأقومهيحبمتكرا،حليمارجلاسفيانابووكان

فاخذ،والمطيبينمنافعبدبنيمنقومهفيالحديد،فيوهوابنهفاتىأزيهر،أبيفيحدثقريش

قريشاتضربانأتريد!اللهقئحك:لهقالثممنها،-هدهضربةرأسهعلىبهضربثم،يدهمنالرمح

الامر0ذلكواطفا،قبلوهاقالعقلسنوتيهمدؤسبى؟!منرجلفيببعضبعضها

:فقال،ويجبنهخفرتهسفيانأباويعيرأزيهر،أبيدمفييحرضثابتبنحئانفانبعث

يقدومابالمغمسحربانجسنوجاركليهماالمجازذيضوجىأفلغدا

هتدوالدهامخزاةمنعتوماذمارهالضروطالعيريمنعولم

بغدجددامثلهاواخل!فانجلثيابهالوليدبنهشامكساك

تغدووماتخمثمارخواواضبحتما-!افاضبحمتهوطراقضى

وزدمغتبطالقومنعاللبلتشاهدواببديىاشياخاأنفلو

والهبئس،دوسيىمنرجلفيببعفبىبعضنايضربانحئانيريد:قالحسانقولسفيانأبابلغولما

ماطن!

لما،ثقيففيكانالذيالوليد،ربافيالوليدبنخالديك!اللهرسولكفمالطائفاهلأسلمولفا

به.اوصاهابوهكان

الناسبأيديالربامنبقىماتحريممنالاياتهؤلاءانالعلماهلبعضليفذكر:اسحاقابنقال

كنترانألربوآمنقيماوذرواأدئ!أتقواءانواالذيف)يأيهاالزبا:خالدطلبمنذلكفينزلن

فيها.القضةاخرالى278]:البقرةأ!!فؤض!ن

:غيلانأموحديثأزيهر،أبيبثأرللأخذدوسثورة

مرداسبنالخالاببنضرارانالا،الناسبينالإسلامحجزحتى،نعلمهثأزازيهرأبيفييكنولم

لدؤس،مولاة،غيلانأم:لهايقالامرأةعلىفنزلوا،دؤسيىأرضالىقريشمننفرفيخرجالفهرئ

ونسوةغيلانأمدونهمفقامتازيخهر،بأبيقتلهمدوسقفارادت،العرائسوتجفزالنساءتمشطوكانت

ذلك:فيالخطاببنضرارفقال،منعتهمحتىمعها،

عواطلشغثهناذونجسوتهاصالحاغيلانأئمعنااللهجزى

المقاتلللثانرينبرزثوقداقترابهبغدالموتدفغنفهن

القرابلالشراجوأدتهابعزشعابهافسالتدؤسادعوهدعت
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المفاصللدئمتهبردتوماونىفماخيرااللهجزاهوعمرا

اقاتلنقسيبعدنقسايوعنبنصلهقمتثملسيفيفجزدت

:قال،غيلانام:ويقال،جميلأمضراردونقامتالتيان:عبيدةأبووحدثني:أهشاابنقال

دونه.قامفيمنجميلأئممعقامتغيلانأمتكونأنويجوز

:الخطاببنوعمرجميلأم

إئي:فقال،القضةعرفلهانتسنتفلما،أخوهائهترىوهي،جميلانمأتتهالخطاببنعمرقامففما

سبيل.ابنةائهاعلىفأعطاها،عليهمئتكعرفتوفد،غافيوهو،الإسلامفيالابأخيهلست

الرمحبعرضيضربهفجعلأحد،يومالخطاببنعمرلحقضراروكان:هشامابنقال:الراويقال

اسلامه.بعدلهيعرفهاعمرفكان،أقتلكلاالخطابابنيااتح:ويقول

وخديجةطالبابيوفاة

المشركين:ايذاءعلىلمجيا!الرسولصبر

بنالعاصبنوالحكم،لهبابا:بيتهفيعحتاللهرسوليؤذونالذينالئفروكان:إسحاقابنقال

يسلملم،جيرانهوكانوا،الهذليئالأصداءوابن،العقفيحمراءبنوعدقي،معيطابيبنوعقبة،أفية

يصلي،وهوالشاةرحمعتروعليهيطرح-ليذكرفيما-أحدهمفكان؛العاصبنالحكمإلااحذمنهم

صلى؟إذامنهمبهيستترحجراعنىاللهرسولاتخذحتى،لهنصنتاذابرمتهفييطرحهاأحدهموكان

عن،الزبيربنعروةبنعبداللهبنعمرحدئنيكما-الأذىذلكعليهطرحواإذاىلمج!الكرسولفكان

،منافعبدبني"يا:يقولثم،بابهعلىبهفيقفالعود،علىعح!اللهرسولبهيخرج-الزبيربنعروة

الطريق.فييلقيهثم54]2/53،النبوةدلائلفيوالبيهقي4917:برقمأمسلمإ"هذاجوارأفي

وخديجة:طالبأبيوفاةبعدلمجما%الرسولفيالمشركينطمع

علىفتتابعتواحد،عامفيهلكاطالبواباخويلدبنتخديجةانثم:اسحاقابنقال

عمهوبهلكاليها،يشكو،الإسلامعلىصدقيوزيرلهوكانت،خديجةبهلكالمصائبعج!الكرسول

المدينةالىمهاجرهقبلوذلك،قومهعلىوناصراومنعة،أمرهفيوحرزاعضدالهوكان،طالبابي

حياةفيبهتطمعتكنلمماالاذىمنعتىاللهرسولمنقريمثقنالتطالبابوهلكفلفا،سنينبثلاث

ترابا.راسهعلىفنثرقريشبىسفهاءمنسفيهاعترضهحئى،طالبابي

علىالسفيهذلكنثرلما:قالالزبير،بنعروةابيهعن،عروةبنهشامفحدثني:اسحاقابنقال

بناتهاحدىإليهفقامت،راسهعلىوالتراببيتهي!اللهرسولدخل؛الترابذلكيك!اللهرسولراس

"أباكمانعاللهفان؛بنيةياتبكي"لا:لهايقولع!اللهورسول،تبكيوهيالترابعنهتغسلفجعلت

تاريخفيالذهبياخرجهأ".طالبأبوماتحئىفرههشيئاقريثمسمئينالث"ما:ذلكبينويقول:قال

.]532ص-السيرة-لإسلاما
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ىسي!%:الرسولوبينبينهمعهدايطلبون،المرضبهثقللماطالبأبيعندالمشركون

وعمرحمزةان:لبعفيىبعضهاقريمثققالت،ثقلهقريثاوبلغطالبأبواشتكىولما:اسحاقابنقال

أخيهابنعلىلنافليأخذطالبأبيالىبنافانطلقواكلها،قريشقبائلفيمحمدأفرفشاوقدأسلما،قد

أمرنا.يبتزونااننامنما،والهمنا،وليغطه

عئاس،ابنعن،أهلهبعضعن،عباسبنمعبدبنعبداللهبنالعباسفحدثني:اسحاقابنتال

بنجهلوأبو،ربيعةبنوشيبة،ربيعةبنعتبة:قومهاشرافوهم-فكلموهطالبأبيالىمشوا:تال

مناإئك،طالبأبايا:فقالوا-أشرافهممنرجالفي،حرببنسفيانوابو،خلفبنوأمئة،هثام

فاذعه،،أخيكابنوبينبينناالذيعلمتوقد،عليكوتخؤقنا،ترىماحضركوقد،علمتقدحيث

طالب،ابوإليهفبعث،ودينهوديننا،وندعهوليدعنا،عنهونك!عئا،ليكف،منهلناوخذمنا،لهفخذ

فقال:قال،منكوليأخذوا،ليعطوك،لكاجتمعواقد،قومكاشرافهؤلاء،أخيابنيا:فقال،فجاءه

أبوفقال:قال"العجمبهالكموتدينالعرببهاتملكونتفطونيهاواحدةكلمة،"نعميكوو:اللهرسول

:قال"،دونهمنتعبدونماوتخلعون،اللهالاالهلا:"تقولون:تال،كلمابوعشر،وابيكنعم:جهل

بعضهمقالثم!لعجبأمركانواحدا؟الهأالآلهةتجعلأنمحمديااتريد:قالواثم،بأيديهمفصفقوا

حئى،آبائكمدينعلىوافضوافانطلقوا،تريدونمماشيئابمعطيكمالرجلهذاما،واللهانه:لبعض

0تفزقواثم:قال،وبينهبينكماللهيحكم

طالب:أ.ممطاسلامفيمج!%الرسولطمع

قالهافلما:قال.شططاسالتهمرأيتكما،أخيابنيا،والله-يخ!:اللهلرسولطالبابوفقال

بهالكاستحلفقفها،فأنت،عم"افي:لهيقولفجعل،اسلامهفي!هاللهرسولطمعطالبأبو

مخافةلولاوالله،أخيابنيا:تالعليه!ك!اللهرسولحرصراىفلفا:تال"،القيامةبومالشفامحة

أقولهالالقلتها،الموتمنجزعاقلتهاانماأنيقريمثقتظنوان،بغديمنابيكبنيوعلىعليكالعئة

فأصغى:قال،شفتيهيحركاليهالعئاسنطر:قالالموتطالبأبيمنتقاربفلما:قالبها،لأسركالا

فقال:قاليقولها،انامرتهالتيالكلمةأخيقاللقدوالله،أخيابنيا:فقال:قال،بأذنهاليه

أسمغ"."لمكطاللهرسول

طالب:أبيعندع!الرسولعلىالعهدطلبوافيمننزلما

رذوا:ماعليهورذوا،تالمالهمؤتال،اليهاجتمعواكانواالذينالرهطفيتعالىاللهوانزل:تال

ا!!ة)أجعل:تعالىقولهالى2]1،:أص!،وشقالاعزصفىكفرواانذيئبل!ألديمردىوآلفزانإصن

بهذاسغناما!يرادل!ثنئهذاانءاءلهنكلركل+وأضإأانشواأنمنهمائما!وأنطلقجمابل!نقهذاإنوصداإلفا

7].:أص!اطقإلاضنا)اقثلاثةثالثاللهان:لقولهم،النصارىيعنون-7]5:أص،الأخزالمفةفى

طالب.أبوهلكثم



النصرةيطلبثقيفالي!الرسولسعي

391

"هشاملابنالسيرة"

الثصرةيطلبثقيفالى!ي!الرسولسعي

فيمنهتنالتبهنلمماالاذ!من-لخع!اللهرسولمنقريثقنالتطالبأبوهلكولما:اسحاقابنقال

منبهموالمنعة،ثقيفمنالنصرةيلتمس،الطائفالىبم!يهراللهرسولفخرج،طالبابيعمهحياة

.وحدهاليهمفخرج،وجلعزاللهمنبهجاءهممامنهيقبلواانورجاء،قومه

عجواللهرسولانتهىلما:قال،القرظيكعببنمحمدعنزياد،بنيزيدفحدثني:اسحاقابنقال

بنياليلعبد:ثلاثةإخوةوهم،وأشرافهمثقيفسادةيومئذهمثقيفمننفرالىعمدالطائفالى

بنغيرةبنعقدةبنعوفبنعميربنعمروبنوحبيبعمير،عمرو؟بنبنومسعودعمير،بنعمرو

الىفدعاهمجمي!اللهرسولاليهمفجلس،جمحبنيمنقريشمنامرأةأحدهموعند،ثقيفبنعوف

أحدهم:لهففال،قومهمنخالفهمنعلىمعهوالقيامالإسلامعلىنصرتهمنلهجاءهمبماوكلمهم،الله

الثالث:وقال؟!غيركيرسلهاحدااللهوجدأما:الاخروقال،أرسلكاللهكانانالكعبةثيابيمرطهو

،الكلامعليكاردأنمنخطراأعظملانت-لقولكما-اللهمنرسولاكنتلئنابدا،أكلمكلا،والله

خيرمنيئسوقدعندهممنع!حراللهرسولفقام،أكلمكأنليينبغيما،3اللهعلىتكذبكنتولئن

قومهيبلغانع!بهراللهرسولوكرهعني"،فاكتموافعلتممافعلتم"اد-:فيذكرفيما-لهمقالوقد،ثقيف

عليه.ذلكفيذئرهم،عنه

:الأبرصبنعبيدقال:هشامابنقال

وتعصبواعامرلقتلىذئرواأنهمتميمعنأتانميولقد

الىوالجؤوه،الناسعليهاجتمعحتى،بهويصيحونيسئونهوعبيدهمسفهاءهمبهواغروايفعلوا،فلم

ظلالىفعمد،يتبعهكانمنثقيفسفهاءمنعنهورجع،فيهوهماربيعةبنوشيبةربيعةبنلعتبةحائط

لقيوقد،الطائفاهلسفهاءمنلقيماويريان،اليهينظرانربيعةوابنا،فيهفجلسعنبمنحبلة

أحمائك؟،.منلقينا"ماذا:لهافقال،جمحبنيمنالتيالمرأة-ليذكرفيما-ع!يهراللهرسول

بالسكوى:ربهالى!سي!!لوجهه

وهوافي،حيلتيوقلة،قؤتيضعفأشكواليك"اللهم-:ليذكرفيما-قاللمجي!اللهرسولاطمأنفلما

يتجفمني؟بعيدالى؟تكلنيمنالى،رئيوأنت،المستضعفينرفيانت،الراحمينأرحميا،الناسعلى

بنورأعوذ،ليأوسعهيعافيتكولكن،أباليفلاغضثعليبكيكنلمان؟امريملكتهعدوالىأم

علييحلأو،غضبكبيتنزلأنمنوالاخرةالدنياأمرعليهوصلح،الاللماتلهاشرقتالذيوجهك

.بك"الاقؤةولاحولولا،ترضىحتىالعتبىلك،سخطك

لمجيا%:معهالنصرانيعداسقصة

يقالنصرانيا،لهماغلامافدعوارحمهما،لهتحركت،لقيوما،وشيبةعتبة،ربيعةابناراهفلضا:قال

فقل،الرجلذلكالىبهاذهبثم،الطبقهذافيفضعهالعنبهذامنقطفاخذ:لهففالا،عداس:له

وضعفلما،كل:لهلالثم،مج!ي!اللهرسوليديبينوضعهحتىبهأقبلثم،عداسففعل،منهيأكلله
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ماالكلامهذاان،والفه:قالثمونجههفيعداسفنظر،أكلثم"،الله"باسم:قاليدهفيه!اللهرسول

:قال؟"دينكوما؟عداسياأتتالبلادأفياهل"ومن!رو:الفهرسوللهفقالالبلاد،هذهأهليقوله

متى؟"نجنيون!الصالحالرجلقرية"من!اللهرسوللهفقال،نينوىأهلمنرجلوانا،نضرانيئ

فأكت،نبيئ"وانانبياكان،أخي"ذاك-لمجيرو:اللهرسولفقالمتى؟بنيونسمايذريكوما:عداسفقال

غلامكأما:لصاحبهاحدهما،ربيعةابنايقول:قال،وقدميهويدنيرأصهيقبلجن!اللهرسولعلىعداس

ويديهالرجلهذارأشتقئللكما!عداسياويلك:لهقالاعداسجاءهمافلما،عليكأقسدهفقد

له:قالا،نبيالايعلمهمابامراخبرنيلقدهذا،منخيرشيشالأرضفيماسيدييا:فال؟وقدميه

دينه.منخيردينكفان،دينكعنيضرفنكلا!عداسياويحك

نصيبين:جنوفد

إذاحتى،ثقيفخيرمنيئسحين،مكةالىراجعاالالائفمناتصرفيك!اللهرسولانثم:قال

فيما-وهم،وتعالىتباركالدذكرهمالذينالجنمنالنفربهفمر،يصليالليلجوفمنقامبتخلةكان

قد،منذرينقومهمالىوئواصلاتهمنفرغفلما،لهفاستمعوا،نصيبينافلجنمننفرسبعة-ليذكر

الجنمننفرأالكصرقآ)!د:!هاللهقال-لمجنرو،عليهخبرهماللهفقمقسمعوا،ماالىواجابواامنوا

تباركوقال31]:الأحفاف!1أليرعذابفن)ويجزكم:تعالىقولهالى92]:الأحفاف!1اتقرهاني!تمعون

.السورةهذهفيخبرهممنالقصةاخرالى1]:الجن!أالجنمقزفرأ-عأ!4اكأوحى)ؤل:وتعالى

القبائلعلىنفسه!لمجيمأاللهرسولىعزضى

مواسمهم:فيالعربعلىنفسه-لمج!%الرسولعرض

قليلأإلا،دينهوفراقخلافهمنعليهكانواماأشذوقومهمكةيك!ن!اللهرسولقدمثم:اسحاقابنقال

العربقبائلعلى؟كانتاذاالمواسمفينفسهيغرضجن!اللهرسولفكان؛بهآمنممنمستضعفين

به.بعثهمااللهعنلهميبينحتى،ويمنعوهيصدقوهانويسالهم،مرسلنبيئانهويخبرهم،اللهالىيدعوهم

وأ،الديليعئادبنربيعةعن،اسلمبنزيدعن،اتهملامناضحابنامنفحدثني:اسحاقابنقال

عنه.الزنادابوحدثهمن"

عباد.بنربيعة:هشامابنقال

يحدثهعبادبنربيعةسمعت:قال،عباسبنعبيداللهبنعبداللهبنحسينوحدثني:اسحاقابنقال

"يا:فيقولالعربمنالقبائلمنازلعلىيكيقفاللهورسول،بمنىأبيمعشالثلغلاماني:قال؛أبي

دونهمنتعبدونماتخلعواوان،شيئأبهتثنركواولااللهتغبدواأقيامركم،اليكماللهرصولإني،فلانبني

رخلوخلفه:قالبه"بعثنيمااللهعن؟لئنحتىوتمنعوني،بيوتصذقوابيتومنواوأنالأتداد،هذهمن

ذلكقال،إليهدعاوماقولهمنع!اللهرسولفرغفاذا،عدنيةحلةعليه،غديرتانلهوضيء،أخول

الجقمنوحلفاءكم،اعناقكممنوالعرىاللاتتسلخواانإلىيذعوكمإنماهذاان،فلانبنييا:الرجل

لأبي:فقلت:قال،منهتسمعواولاتطيعوهفلا،والضلالةالبدعةمنبهجاءماالى،اقيشبنمالكبنيمن
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لهب.أبوالمطلبعبدبنالعزىعبدعفههذا:قال؟يقولماعليهويرديتبعهالذيهذامن،أبتيا

النابغة:قال:هشامابنقال

بشنرنجليهخلفيقغقعأقيشبنيجمالمنكأنك

مليح،:لهيقاللهمسيدوفيهممنازلهمفيكتدةاتىأنه:الزهرقيشهابابنحدثنا:اسحاقابنقال

عليه.فأبوا،نفسهعليهموعرض!،اللهالىفدعاهم

الى،منازلهمفيكلبااتىانه:حصينبنعبداللهبنعبدالرحمنبنمحمدوحدثني:اسحاقابنقال

بني"يا:لهمليقولإنهحتى،نفسهعليهموعرض،اللهالىفدعاهم،عبداللهبنو:لهميقالمنهمبطن

عليهم.عرضمامنهيقبلوافلم"أبيكماسمأخـئقداللهان،عبدالله

بنيأتى-لمجداللهرسولان:مالكبنكعببنعبداللهعناصحابنا،بعضوحدثني:اسحاقابنقال

منهم.رداعليهاقبحالعربمنأحديكنفلم،نقسهعليهموعرض،الفهالىفدعاهم،منازلهمفيحنيفة

عامر:بنيعلىنفسهالرسولعرض

وعرض!،اللهالىفدعاهم،صعصعةبنعامربنياتىانه:الزهريوحدثني:اسحاوابنقال

سلمةبنعبداللهبنفراس:هشامابنقال-فراسبنبيحرة:لهيقالمنهمرجللهفقال،نقسهعليهم

لأكلتقريشمنالفتىهذاأخذتانيلو،والله-صعصعةبنعامربنربيعةبنكغببنقشيربنالخير

لناأيكون،خالفكمنعلىاللهأظهركثم،امركعلىبايعناكنحنانارايت:لهقالثم؛العرببه

فاذا،دونكللعربنحورناأفتهدف:لهفقال:قاليشاء"حيثيضعهاللهالى"الأمر:قال؟بعدكمنالأمر

عليه.فأبوا،بأمركلناحاجةلالغيرنا!الامركاناللهأظهرك

معهميوافيانيقدرلاحتى،السنادركتهكانتتد،لهمشينيإلىعامربنورجعتالناسصدرفلما

عماسالهمالعامذلكعليهتدموافلما،الموسمذلكفييكونبماحدثوهاليهرجعوااذافكانوا،المواسم

ناإلىيدعونا،نبيئأنهيزعم،المطلبعبدبنيأحدثم،تريخثيىمنفتىجاهنافقالوا:،موسمهمفيكان

هلعامر،بنييا:قالثم،رأسهعلىيدفيالثخفوضع:قالبلادنا،إلىبهونخرج،معهونقوم،نمنعه

فاين،لحنوانها،قطاسماعيليتقولهاما،بيدهفلاننقسوالذي،مطلبمنلذناباهاهل؟تلافيمنلها

عنكم.كانرايكم

يدعواتاهمبالموسمالناسلهاجتمعكلما،انرهمنذلكعلىعحن!اللهرسولفكان:اسحاقابنقال

لاوهو،والوحمةالهدىمناللهمنبهجاءوما،نقسهعليهيمويغرض،الإسلاموالىاللهالىالقبائل

.عندهماعليهوعرض،اللهالىفدعاهلهتصدىالا؛وشرفاسمله،العربمنمكةيقدمبقاديميسمع

عي!أ:اللهورسولصامتبنسويد

قومه،منأشياخعن،الطفريثم،الأنصاريقتادةبنعمربنعاصموحدثني:إسحاقابنقال

يسميهإنماسويدوكان-معتمرأأوحانجامكة،عوفبنعمروبنيأخو،صامتبنسويخدقدمقالوا:

:يقولالذيوهو،ونسبهوشعرهوشرفهلجلده،الكامل:فيهمقومه
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يفريماساءكبالغيبمقالتهترىولوصديقاتدعومنرلثالا

التحرثغرةعلىماثوروبالغيبشاهداكانماكالسفدمقالته

الظهرعقبتبتريغمثقنميمةاديمهوتحتباديهيسرك

الشرربالئظروألبقضاءالغلمنكاتمهوماالعينانلكتبين

يبريولايريشمنالمواليفخيربريتنيقدطالمابخيرفرشني

كهانمنكاهنةالىناقةمائةمالكبنزعببنيأحدثم،سليمبنيمنرجلاونافريقولالذيوهو

:قالالطريقبينهمافزقتفلماغيرهما،معهماليس،والسلميئهوعنهافانصرف،لهفقضت،العرب

كلا،:قالانا،:قالبه؟فتنىاذابذلكليفمن:قال،بهاليكأبعث:قال،سليمبنياخايامالي

ثم،رباطاأوثقهثم،الأرضبهفضربفاتخذا،بمالياوتىحتىتفارقنيلا،بيدهسويدنفسوالذي

ذلك:فيفقال،لهبالذيسليماليهبعثتحتىعندهيزلفلم،عوفيبنعمروبنيدارالىبهانطلق

وتختلبالغيوبترديكنتكمنمالكبنزعبابنياتحسبنيلا

المتحؤلالحازمانكذلكبغرةصرعتاذقزناتحؤلت

أشفلهوخذهحالكلعلىيزلفلمالشمالابطبهضربت

،الإسلاموالىاللهالىفدعاه،بهسمعحين-لمج!اللهرسوللهفتصدى-يقولهاكانكثيرةأشعارفي

مجفة:قالمعك؟"ائذي"وما:-كفاللهرسوللهفقال،معيالذيمثلمعكالذيفلعلسويد:لهفقال

هذاان:لهفقال،عليهفعرضهاعلي""اعرضها:-لمجي!اللهرسوللهفقال-لقمانحكمةيعني-لقمان

عليهفتلاونور،هدىهوعليئتعالىاللهأنزلهقرانهذا،منأقضلمعيوالذي،حسنلكلاثم

عنه،انصرفثم،حسنلقولهذاالن:وقال،منهيبعدفلم،الإسلامإلىودعاه،القرانلمجرواللهرسول

قتلقدلنراهإنا:ليقولونقومهمنرجالكانفان،الخزرجقتلتهأنيلبثفلم،قومهعلىالمدينةفقدم

.بعاثيومقبلقتلهوكان،مسلموهو

الحيسرأبيوقصةمعاذبناياساسلام

لبيد،بنمحمودعنمعاذ،بنسعدبنعمروبنعبدالرحمنبنالحصينوحدثني:اسحاقابنقال

معاذ،بنإياسفيهم،عبدالاشهلبنىمنفتيةومعه،مكة،رافعبنأنسالحيسر،ابوقدملما:قال

إليهم،فجلس،فأتاهم،ع!نهاللهرسولبهمسمع،الخزرجمنقومهمعلىقريشمنالحلفيلتمسون

الىبعثني،اللهرسول"أنا:قالذاك؟وما:لهفقالوا:قالله"جئتممئاخيرفيلكم"هل:لهمفقال

وتلا،الإسلاملهمذكرثم:قالالكماب"عليوانزلشيئأ،بهبثنركواولااللهيغبدواأنالىأذعوهمالعباد

:قال،لهجئتممماخيزواللههذا،قومأيحدثا:غلاماوكانمعاذ،بنإياسففال:قال،القرانعليهم

دعنا:وقالمعاذ،بنإياسوجهبهافضربالبطحاء،ترابمنحفنة،رافعبنانسالحيسرأبوفيأخذ

الىوانصرفوا،عنهمب!اللهرسولوقام،اياسفصمت:قالهذا،لغيرجئنالقدفلعمري،منك

قال،هلكانمعاذبناياسيلبثلمثم:قال،والخزرجالاوسبينبعاثوقعةوكانت،المدينة
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وئكئرهتعالىاللهيهلليسمعونهيزالوالمائهم:موتهعندقومهمنحضرهمنفاخبرنيلبيد:بنمحمود

ذلكفيالإسلاماستشعركانلقدمسلما،ماتقدأنيشكونكانوافما،ماتحتىويسبحهويحمده

سمع.ماكي!اللهرسولمنسمعحين،المجلس

الأنصاراسلامبدء

خرج،لهموعدهوانجاز،كي!نبيهواعزاز،دينهاظهار!تاللهأرادفلما:اسحاقابنقال

كانكما،العربقبائلعلىنفسهفعرضالأنصار،منالئفرفيهلقيهالذيالموسمفيعن!اللهرسول

خيرا.بهماللهأرادالخزرجمنرفطالقيالعقبةعندهوفبينما،موسبمكلفييضنع

لقيهملفا:قالوا،قومهمنأشياخعن،قتادةبنعمربنعاصمفحدثني:اسحاقابنقال

:تال،نعم:قالوايهود؟"موالي"أمن:مال،الخزرجمننفز:قالواأشم"؟"من:لهمقال-لمجوواللهرسول

وتلا،الإسلامعليهموعرض،اللهالىفدعاهم،معهفجلسوا،بلى:قالواكفمكم؟"تجلسون"أفلا

أهلوكانوا،بلادهمفيمعهمكانوايهودانالإسلامفيبهماللهصنعمماوكان:قال،القرانعليهم

شيءبينهمكانإذافكانوا،ببلادهمعزوهمقدوكانوا،اوثانواصحابشرفياهلهموكانوا،وعلمكتاب

لمج!اللهرسولكلمفلفا،وارمعادقتلمعهفنقتلكمنتبعه،زمانهاظلقد،الانمنعوثنبياان:لهمقالوا

يهوذبهتوعدكمالذيللئبيئانهواللهتعفموا،قوميالبعفي!:بعضهمقال،الفهالىودعاهمالئفر،أولئك

وقالوا:،الإسلاممنعليهمعرضمامنهوقبلواصذقوهبأن،اليهدعاهمفيمافأجابوه،اليهتسبقنكمفلا

عليهم،فسنقدم،بكاللهيجمعهمانفعسى،بينهمماوالشزالعداوةمنبينهمقومولاقومنا،تركناقدائا

أعررجلفلا،عليهاللهيجمعهمفان،الدينهذامناليهأجبناكالذيعليهمونغرض،أمركالىفنذعوهم

وصدقوا.امنواوقد،بلادهمإلىراجعين-جيئاللهرسولعنانصرفواثم،منك

العقبة:عندعينبالرسولالتقواالذينالخزرجيينالرهطأسماء

:الخزرجمننفبرستة-ليذكرفيما-وهم:اسحاقابنقال

بنالخزرجبنعمروبنثعل!بةبنالنجاربنمالكبنيمنثم-اللهتيموهو-النجاربنيمنمنهم

وهوالنخار،بنمالكبنغتمبنثغلبةبنعبيدبنعدسبنزرارةبناسعدعامر:بنعمروبنحارثة

عفراء.ابنوهوالئجار،بنمالكبنغتمبنمالكبنسوادبنرفاعةبنالحارثبنوعوف،أمامةأبو

النجار.بنمالكبنغتمبنثعلبةبنعبيدبنثغلبةبنعبيدبنتوعقراء:هشامابنقال

بنخشمبنغضببنمالكبنحارثةعبدبنزريقبنعامربنزريقبنيومن:اسحاقابنقال

زريق.بنعامربنعمروبنالعخلانبنمالكبنرافع:الخزرج

.الازرقبنعامر:ويقال:هثامابنقال

مقثم،الخزرجبنجثمبنتزيدبنساردةبنعليبنسعدبنسلمةبنيومن:اسحاقابنقال

سواد.بنغتمبنعمروبنحديدةبنعامربنقطبة:سلمةبنكغببنغنمبنسوادبني
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غنم.:لهيقالابنلسوادوليسسواد؟بنعمرو:هثامابنقال

بننابيبنعامربنعقبة:سلمةبنكعببنغنمبنكغببنحرامبنيومن:اسحاقابنقال

.حرامبنزيد

بنسنانبنالنعمانبنرئاببنعبداللهبنجابر:سلمةبنكذببنغنمبنعدقيبنعبيدبنيومن

عبيد.

فلم،فيهمفثاحتىالإسلامإلىودعوهم؟جمي!اللهرسوللهمذكرواقومهمالىالمدينةقدموافلما

جمرو.اللهرسولمنذكروفيهاإلاالانصاردورمندازتبق

الأولىالعقبةبيعة

الاولى،العقبةوهي،بالعقبةفلقوهرجلا،عشراثناالأنصارمنالموسموافىالمقبلالعامكاناذاحتى

.الحربعليهمتفترضأنقبلوذلكالنساء،بيعةعلى!اللهرسولفبايعوا

الأولى:العقبةرجال

بنثعلبةبنعبيدبنعدسبنزرارةبنأسعدالنجار:بنمالكبنيمنثمالئجار،بنيمنمنهم

بنمالكبنسوادبنرفاعةبنالحارثابناومعاذ،وعوث،امامةابووهوالنجار،بنمالكبنغنم

عفراء.ابناوهماالنجار،بنمالكبنغتم

عبدبنوذكوان،زريقبنعامربنعمروبنالعخلانبنمالكبنرافع:عامربنزريقبنيومن

زريق.بنعامربنمخلدبنخلدةبنقيس

انصارقي.مهاجري،ذكوان:هثامابنقال

القواقل:وهم،الخزرجبنعوفبنعمروبنعوفبنغنمبنيمنثم،الخزرجبنعوفبنيومن

بنثعلبةبنيزيدوهو،عبدالرحمنوابو؟غنمبنثغلبةبنفهربناصرمبنقيسبنالضامتبنعبادة

لهم.حليف،بليمنغضينةبنيمنعمارةبنعمروبنأصرمنجنحزمة

له:وقالواسهمالهدفعواالرجلبهماستجاراذاكانوالأنهم،القواقل:لهمقيلوانما:هشامابنقال

شئت.حيثبيثرببهقوقل

المشي.منضرب:القوقلة:هثامابنقال

بنزيدبنالعجلانبنيمنثم،الخزرجبنعمروبنعوفبنسالمبنيومن:اسحاقابنقال

.العجلانبنمالكبننضلةبنعبادةبنالعباس:!المبنغنم

بنيمنثم،الخزرجبنجشمبنتزيدبنساردةبناسدبنعليبنسعدبنسلمةبنيومن

.حرامبنزيدبننابينجنعامربنعقبة:سلمةبنغتمبنكغببنحرام

سواد.بنغتمبنعمروبنحديدةبنعامربنقطبة:سلمةبنكغببنغتمبنسوادبنيومن

بنجسمبنالأشهلعبدبنيمنثمعامر،بنعمروبنثغلبةبنحارثةبنالأؤسمنوشهدها

مالك.واسمه،الئئهانابنالهيثمأبو:الأوسبنمالكبنعمروبنالخزرجبنالحارث
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وميت.ميتكقوله؛ويثقليخفف:الئيهان:هثامابنقال

.ساعدةبنعويم:الأوسبنمالكبنعوفبنعمروبنيومن

العقبة:مبايعيعلىع!ب!%الرسولعهد

غسيلةبنعبدالرحمنعن،اليزنيعبداللهبنمرثدعن،حبيبابيبنيزيدوحدثني:اسحاقابنقال

فبايعنا،رجلأعثراثنيئوكئا،الاولىالعقبةحضرفيمنكتت:قال؛الصامتبنعبادةعن،الصنابحي

ولا،نسرقولا،شيئاباللهنشركلاأنعلى:الحربتفترضانقبلوذلك،النساءبيعةعلىب!اللهرسول

فلكئموفيتمفان،معروفيفيتعصيهولا،وأزجلناأيدينابينمننقتريهببهتانناتيولا،اولادنانقتلولا،نزني

.356]2/الطبريأتاريخ.غفرشاءدمان،عذبشاءإن،اللهإلىفامركمشيئاذلكمنغشيتمدمان،الجنة

عبادةأق،إدريسأبيالخولانيعبداللهبناللهعائذعن،الزهريشهابابنليوذكر:اسحاقابنقال

،نسرقولاشيئأ،باللهنشركلاأنعلىالأولىالعقبةليلةبقاللهرسولبايعنا:قالأنهحدثهالصامتبن

فان،مغروفيفينعصيهولاوأزجلنا،ايدينابينمننفتريهببهتاننأتيولاأولادنا،نقتلولا،نزنيولا

يومإلىعليهسترتموان،لهكفارةفهوالدنيا،فيبحدهفأخذتمذلكمنغشيتمدمان،الجنةفلكموفيتم

غفر.شاءلمان،عذبشاءان،اللهالىفامركم،القيامة

العقبة:وفدمععميربنمصعبلمجيد%الرسولارسال

بنهاشمبنعميربنمصعبمعهمجمن!اللهرسولبعثالفوم-ح!دعنهانصرففلما:اسحاقاينقال

فكان،الدينفيويفقههم،الإسلامويعلمهم،القرانيقرئهمأنوأمره،قصيبنالدارعبدبنمنافعبد

أمامة.ابيعدسبنزرارةبنأسعدعلىمنزلهوكان.مصعب:بالمدينةالمقرىءيسمى

والخزرجالأوسأنوذلك،بهميصليكانانه:قتادةبنعمربنعاصمفحدثني:اسحاقابنقال

بغفق.يؤمهأنبغضهمكره

بالمدينةاقيمتجمعةاول

عن،أمامةأبيأبيهعن،حنيفبنسهلبنأمامةأبيبنمحمدوحدثني:اسحاقابنقال

إذافكتت،بصرهذهبحين،مالكبنكعب،أبيقائدكنت:قال،مالكبنكعببنعبدالرحمن

علىحينأفمكث:قال،زرارةبنأسعد،أمامةأبيعلىصلىبهاالأذانفسمع،الجمعةإلىبهخرجت

لعجر،بيهذاانوالله:نفسيفيفقلت:قال،لهواستقفرعليهصلىالاللجمعةالأذانيسمعلا،ذلك

يومفيبهفخرجت:قال؟زرارةبنأسعدأمامةأبيعلىصلىللجمعةالأذانسمعاذالهمااسالهالا

مالك،أبتيا:لهفقلت:قال،لهواستغفرعليهصفىللجمعةالأذانسمعفلفا،أخرجكتتكماجمعيما

هزمفيبالمدينةبناجمعمناؤلكان،بنياي:فقالأمامة؟أبيعلىصفيتللجمعةالأذانسمعتاذا

رجلا.أربعون:قاليومئذ؟أنتموكم:قلت:قال،الخضماتنقيع:لهيفال،بياضةبنيحرةمنالئبيت

حضير:بنوأسيدمعاذبنسعداسلام

بنعمروبنمحمدبنبكرأبيبنوعبدالله،معيقببنالمغيرةبنعبيداللهوحدثني:اسحاقابنقال



"هشاملابن"السيرةبالمدينهاقيمتجمعةاول

وكانظفر،بنيودارالأشهلعبدبنيداربهيريدعميربنبمصعبخرجزرارةبناسعدان:حزم

بهفدخل،زرارةبنأسعدخالةابنالأشهلعبدبنزيدبنالقيسامرىءبنالنعمانبنمعاذبنسعد

بنعمروبنالخررجبنالحارثبنكعبظفرواسم:هشامابنقال-ظفربنيحوائطمنحائطا

ممنرجاذاليهماواجتمع،الحائطفيفجلسا،مرقبئر:لهايقالبئرعلىقالا:-الأوسبنمالك

علىمشركوكلاهما،الاشهلعبدبنيمنقومهماسيدايومئذحضيربنوأسيدمعاذبنوسغد،أشلم

اللذينالرجلينهذينالىاتطلق،لكابالا:حضيربنلأسيدمعاذبنسعدقالبهسمعافلما،قومهدين

حيثمنيزرارةبنأسعدأنلولافانهدارينا،يأتياأنعنواتههمافازجرهماضعفاءنا،ليسفهاداريناأتياقد

اقبلثمحربتهحضيرنجنأسيدفاخذ:قالمقدما،عليهأجدولاخالتيابنهو،ذلككفيتكعلمتقد

قال،فيهاللهفاصدق،جاءكقدقومهسيدهذا:عميربنلمضعبقال،زرارةبنأسعدراهفلفااليهما،

اعتزلاناضعفاءنا؟تسفهانالينابكماجاءما:قالمتشتما،عليهمافوقف:قال،أكفمهيجلصقإن:مضدبئ

كرفتهوان،قبلتهامرارضيتفان،فتسمعتجلسأو:مصعبلهففال،حاجةبأتفسكمالكماكانتان

عليهوقرأ،بالإسلاممضدبئفكلمهاليهما،وجلسحربتهركزثم،اتصقت:قال،تكرهماعتككف

ثم،وتسفلهاشراتهفيبهيتكفمانقبلالإسلابمونجههفيلعرقناوالله-:عنهمايذكرفيما-فقالا،القرآن

تقتسل:لهقالا؟الدينهذافيتذخلواانأردتماذاتضنعونكيف!واجملهالكلامهذاأخسنما:قال

ثم،الحقشهادةوشهدثوبيهوطفرفاغتسلفقام،تصليثم،الحقشهادةتشهدثم،ثوبيكوتطفرفتطفر

إليكماوسارسله،قومهمناحدعنهيتخففلماتبعكماانرجلاورائيان:لهماقالثم،ركعتينفركعقام

إليهنظرفلما،ناديهمفيجلوسوهموقومهسعدالىوانصرفحربتهاخذثممعاذ،بنسعد؛الان

وقففلما،عندكممنبهذهبالذيالونجهبغيرأسيدجاءكملقدباللهأخلف:قالمقبلأمعاذبنسغد

فقالا:نهيتهما،وقدبأسا،بهمارأيتمافواللهالرجلينكلمت:قال؟فعلتماسعد:لهقالالناديعلى

عرفواقدأنهموذلك،ليفتلوهزرارةبنأسعدالىخرجواقدحارثةبنيانحدثتوقد،أحببتمانفعل

الحربةفأخذ،حارثةبنيمنلهذكرللذيتخوفامبادرامغضباسعدفقام:قال،ييخفروكخالتكابنأنه

ناسغدعرف،مطمئنينسعدراهمافلمااليهما،خرجثمشيئا،اغنيتأراكما،والله:قالثم،يدهمن

واللهاما،أم!امةابايا:زرارةبنلأسعدقالثممتشتما،عليهمافوقفمنهما،يسمعأنمنهارادانمااسيدا

زرارةبناسعدقالوقد-نكرهبمادارينافيأتغشانا،منيهذارمتماالقرابةمنوبينكبينيمالولا

منهمعنكيتخلفلايتبعكإن،قومهمنوراءهمنسيدواللهجاءك،مصعبأفي:عميربنلمصعب

عنكعزلناكرهتهص!ان،قبلتهفيهورغبتأمرارضيتفان،فتسمعتقعداو:مصدبئلهفقال":قال-اثنان

قالا:،القرآنعليهوقرا،الإسلامعليهفعرض،وجلسالحربةركزثم،أنصفت:سعدقال؟تكرهما

أسلمتمأنتماذاتضنعونكيف:لهماقالثم،وتسفلهلإشراتهيتكلمانقنلالإسلامونجههفيواللهفعرقنا

:قال2،ركعتينتصليثمالحقشهادةتثنهدثم،ثوبيكوتطفرفتطفرتقتسلقالا:؟الدينهذافيودخلتم

قومهناديإلىعامدافاقبلحربتهأخذثم،ركعتينركعثم،الحنشهادةوتشفد،ثوبيهوطفرفاغتسلفقام

حضير.بنأسيدومعه



الثانيهالعقبهأمر

102

"هشاملابن"السيرة

عندكم،منبهذهبالذيالوجهبغيرسعداليكمرجعلقدباللهنحلف:قالواففبلأقوفهراهفلما:قال

وأيمئتاراياوأفضلناسيدنا:قالوا؟فيكمأمريتعلمونكيهـف،الأشهلعبدبنييا:قالعليهموقففلما

دارفيأمسىمافوالله:قالا.وبرسولهبالئهتؤمنواحتىحراثمعليونسائكميىجالكمكلامفان:قال،نقيبة

،زرارةبنأسعدمنزلالىومصدبئأشعدورجع،مسلمةأومسلماالاامرأةولارجلالأشهلعبدبني

إلا،مسلمونونساءرجاذوفيهاإلاالأنصاردورمندازتبقلمحتى،الإسلامإلىالاسيدعوعندهفأقام

حارثة،بنالأوسمنوهم،اللهاوسوتلك،وواقفووائلوخطمةزيدبنأميةبنيدارمنكانما

ويطيغونة،منهيسمعونوقائدا،لهمشاعراوكان،صيفيئوهوالأسلتابنقيسابوفيهمكانأنهوذلك

واحدبدزومضىالمدينةالىمج!اللهرسولهاجرحتىذلكعلىيزلفلم،الإسلامعنبهمفوقف

:أمرهمنفيهالاساختلفوما،الإسلاممنرأىفيهماوقال،والخندق

بالذلولمنهاالضغبيلفالفتأشياء،الناسارب

السبيللمغروففيسزناضللنااذأما،الئاسأرصث

شكولبذياليهوددينومايهوداكئارتنافلولا

الجليلجبلفيالرفبانمعنصارىكنارثناولولا

جيلكلعندينناحنيفاخلقنااذخلفناولكئا

الجفولفيالمناكبمكسفةمذعنابتزسفالهذىنسوق

؛الجلولفيالمناكبمكشفة:وقولهربنا،ولولا:وقولهربنا،فلولا:قولهائشدني:هشامابنقال

خزاعة.منأوالانصار،منرجل

العانيةالعقبةامر

الىالمسلمينمنالأنصارمنخرجمنوخرج؟مكةالىرجععميربنمصعبانثم:إسحاقابنقال

ايامأوسطمنالعقبةلمجي!اللهرسولفواعدوا،مكةقدمواحتى،الشركافلمنقومهمحجاجمعالموسم

وأهله.الشركواذلال،وأفلهالإشلامدماعزاز،لنبيهوالنضر،كرامتهمنأرادمابهماللهارادحين؛التشريق

الكعبة:الىرصلاتهمعررربنالبراء

أخاهأن،سلمةبنياخو،القينبنكعبأبيبنمالكبنكعببنمغبدحدثني:اسحهـاقابنقال

وبايع،العقبةشهدممنكدبئوكان،حدثهكعبا5اباانحدثهالانصار،أعلممنوكان،كعببنعبدالله

بنالبراءومعناوفقهنا،صليناوقد،المشركينمنقومناحجاجفيخرنجنا:قالبها،ع!ي!ا!لهرسول

رأيتقدإنيهؤلاء،يا:لناالبراءقال،المدينةمنوخرنجنالسفرنا،وجفنافلماوكبيرنا،سيذنامغرور

منيالبنيةهذهادعالارايتقد:قالذاك؟وما:قلنا:قاللا؟امعليهاتوافقونني،ادر!مافواللهرايأ،

وما،الثامإلىالأيصليع!ي!نبئناانبلغناماوالله:فقلنا:قالاليها،أصليوان،الكغبةيعنيبظهر،

حضرتإذافكئا:قال،نقعللالكئا:لهفقلنا:قال،اليهالمصكاني:فقال:قال،نخالفةاننريد

إلاوأبى،صنعماعليهعبناكناوقد:قال،مكةفدمناحتى،الكعبةالىوصلى،الشامالىصفيناالصلاة
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عماننألهحتىعج!اللهرسولالىبناانطلق،أخيابنيا:ليقالمكةقدمنافلما،ذلكعلىالإقامة

:قال،فيهايايخلافكممنرايتلماشيء،منهنفسيفيوقعلقدواللهفانههذا،سفريفيصنعت

فسألناه،مكةافلمنرجلأفلقينا،ذلكقبلنرهولم،نغرفهلاوكنا،عح!اللهرسولعننسألفخرجنا

:قالعمه؟المطلبعبدبنالعباستغرفانفهل:قاللا،:فقلنا؟تعرفانههل:فقالعحيرو،اللهرسولعن

فهوالمسجددخلتمافاذا:قال-تاجراعلينايفدميزاللاكانالعباسنعرفكناوقد:قال-نعم:قلنا

جالقعح!اللهورسولجالسق-!ه-،العباسفاذاالمسجد،فدخلنا:قال،العئاسمعالجالسالرجل

؟"الفضلأباياالرجلينهذيخنتغرف"هل:للعباس-لمجتاللهرسولفقال.،اليهجلسناثمفسفمنا،معه

قولأنسىما،فوالله:قال،مالكبنكعبوهذا،قومهسئدمغرور،بنالبراءهذا،نعم:قال

سفريفيخرجتاني،اللهنبييا:مغروربنالبراءلهفقال:قال،نعم:قال)الشاعر؟"عحنرواللهرسول

خالفنيوقذاليها،فصفيتبظفر،منيالبنيةهذهأجعللاأنفر|يت،للإسلاماللههدانيوقدهذا،

قبلةعلىكنت"قد:قال؟اللهرسوليابزىفماذاشيئء،ذلكمننفسيفيوتعحتى،ذلكفياصحابي

يزعمونوأهله:تال،الشامالىمعناوصلىع!ه!اللهرسولقبلةالىالبراءفرجع:تالعليها"صبرتلو

منهر.بهاعلمنحنقالوا؛كماذلكوليس،ماتحتىالكعبةالىصلىأنه

:الانصاريأئوببنعونوقال:هشامابنقال

المشاعربينالرحمنكغبةعلىمقبلاالناساؤلالمصليومنا

له.قصيدةفيالبيتوهذامعرور،بنالبراء:يعني

:حرامبنعمروبنعبداللهاسلام

مالكبنكعبأباهان،حدثهكعببنعبداللهأخاهأن،كغببنمعبدحدثني:إسحاقابنقال

:تال،التشريقايامأوسطمنبالعقبةع!اللهرسولوواعدنا،الحبئالىخرنجناثم:كعبقال،حدثه

حرامبنعمروبنعبداللهومعنالها،ع!ي!اللهرسولواعدناالتيالليلةوكانت،الححمنفرغنافلما

المشركينمنقومنامنمعنامننكتموكئامعنا،اخذناهاشرافنا،منوشري!ساداتنا،منسيدجابر،ابو

عمابكنرغبواناأشرافنا،منوشريفصاداتنا،منسيدائك،جابرأبايا:لهوقلنا،فكلمناهأفرنا،

العقبة،اياناعح!اللهرسولبميعادوأخبرناه،الإسلامالىدعوناهثمغدا،للنارحطباتكونأقفيهاتت

نقيبا.وكان،العفبةمعناوشهدفأسلم:تال

لميعادرحالنامنخرنجنا،الليلثلثمضىإذاحتىرحالنا،فيقومنامعالليلةتلكفنمنا:قال

وسبعونثلاثةونحن،العقبةعندالشفبفياجتمعناحتى،مستخفينالقطاتسللنتسفل،كتاللهرسول

وأسماءالنجار،بنمازنبنينساءاحدى،عمارةأم،كعببنتنسيبة:نسائنامنامراتانومعنارجلأ،

منغ.أموهي،سلمةبنينساءاحدى،نابيبنعدقيبنعمروبنت

ع!م!:للنبييتوثقالعباس

وهو،المطلبعبدبنالعباسعمهومعهجاءناحتى،ع!اللهرسولنتتظرالشفبفيفاجتمعنا:تال
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متكلمأؤلكانجلسفلفا،لهويتوثق،اخيهابنأمريحضرأناحبانهالا،قومهدينعلئيومئد

منالحيهذايسمونإنماالعربوكانت:قال-الخزرجمعشريا:فقال،المطلبعبد.بنالعباس

علىهومقنقومنا،منمنعناهوقد،علمتمقدحيثمئامحمداان-واوسهاخزرجها؟الخزرج:الأنصار

فإن،بكمواللحوق،إليكمالانحيازإلأأبىقددمانه،بلدهفيومنعيما،قومهمنعزفيفهو،فيهرأينامثل

كنتموإن،ذلكمنتحملتمومافأنتم،خالفهممنومانعوه،اليهدعوتموهبمالهوافونائكمترونكنتم

.وبلدهقومهمنومنعةعزفيفائه،فدعوهالآنفمن،اليكمبهالخروجبعدوخاذلوهمسلموهائكمترون

أحببت.ماولرئكلنفسكفخذ،اللهرسوليافتكلم،قلتماسمغناقد:لهفقلنا:قال

الأنصار:علىبم!ي!االرسولعهد

على"أبايغكم:قالثم،الإسلامفيورغب،اللهالىودعا،القرانفثلا،-كي!اللهرسولفتكلم:قال

والذينعم:قالثم،بيدهمعروربنالبراءفاخذ:قال"،وأبناءكمنساءكممتهتفنعونمماتفنعوننأن

الحلقة،وأفل،الحروبأبناءواللهفنحن،اللهرسوليافبايعناازرنا،منهنمنعممالنمنعئكبالحنبعثك

:فقال،التيهانبنالهيثمابو،جم!اللهرسوليكلموالبراء،القولفاعترض:قالكابر،عنكابراورثناها

ذلكفعلنانحنانعسيتفهل-اليهوديعني-قاطعوهاوائاحبالأ،الرجالوبينبينناان،اللهرسوليا

والهدئم،الذمالذم"بل:قالثمىجؤاللهرسولفتبسم:قالوتدعنا؟قومكالىترجعاناللهاظهركثم

.مالفتم"منوأمالمحارنجتممنأحارب،مئيوأنتممتكمانا،الهذم

حرمتكم.وحرمتي،ذمتكمذمتي:أيالحرمةيعني:الهدمالهدم:ويقال:هشامابنقال

قومهمعلىليكونوانقيباعثرائننيمنكمالي"أخرجوا:لمجتاللهرسولقالوقد:مالكبنكعبقال

الاوس.منوثلاثة،الخزرجمنتسعة:نقيباعشراثنيمنهمفاخرجوا"فيهمبما

العقبةخبروتمامعشر،الاثنيالنقباء4اسما

:الخزرجنقباء

ابو-:المطلبياسحاقبنمحمدعنالبكائيعبداللهبنزيادحدثنافيما-الخزرجمن:هشامابنقال

بن،اللهتيموهوالنجار،بنمالكبنغتمبنثعلبةبنعبيدنجنعدسبنزرارةنجنأشعدأمامة

بنالقشامرىءبنمالكبنزهيرابيبنعمروبنالربيعبنوسعد،الخزرجبنعمروبنثعلبة

امرىءبنلعلبةبنرواحةبنوعبدالله؛الخررجبنالحارثبنالخزرجبنكعببنثغلبةبنمالك

؟الخزرجبنالحارثبنالخزرجبنكعببنثغلبةبنمالكبنالقيسامرىءبنعمروبنالقيس

بنجشمبنغضببنمالكبنحارثةعبدبنزريقبنعامربنعمروبنانعخلانبنمالكبنورافع

بنكعببنغنمبنعدفيبنعبيدبنسنانبنختساءبنصخربنمغروربنوالبراء،الخزرج

بنحرأمبنعمروبنوعبدالله،الخزرجبنجشمبنتزيدبنياردةبنأسدبنعليبنسعدبنسلمة

بنتزيدبنساردةبناسدبنعليبنسعدبنسلمةبنكعببنغنمبنكعببنحرامبنثغلبة
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بنعوفبنسالمبنغنمبنثغلبةبنفهربنأصرمبنقيسبنالصامتنجنوعبادة؛الخررجبنجثم

.الخزرجبنعوفبنعمرو

.الخزرجبنعوفبنعمروبنعوفبنسالمأخو،عوفبنغنمهو:هامابنقال

بنالخزرجبنطريفبنثغلبةبنخزيمةابيبنحارثةبندليمبنعبادةبنوسعد:اسحاقابنقال

بنزيدبنوذعبدبنلوذانبنحارثةبنخنيسبنعمروبنوالمتذر؟الخزرجبنكغببنساعدة

.الخزرجبنكغببنساعدةبنالخزرجبنثغلبة

خنيس.ابن:ويقال:هامابنقال

:الأوسنقباء

الاشهل،عبدبنزيدبنالقيسامرىءبنرافعبنعتيكبنسماكبنحضيربنأيسيد:الاوسومن

بنالسلمبنغنمبنحارثةبنكغببنالنخاطبنكعببنمالكبنالحارثبنخيثمةبنوسعد

بنمالكبنزيدبناميةبنزيدبنزتبرنجنالمنذرعبدنجنورفاعة؛الاوسبنهالكبنالقيسامرىء

الاوس.بنمالكبنعوفبنعمروبنعوف

النقباء:فيكعبشعر

بنالهيثمأبافيهميعدونالعلموأفل:هامابنقال

زيداأبوأتشدنيفيما،يذكرهممالكبنكعبوقال

رأيهفالائهأبيأأبلغ

انهنقسكمنتكمااللهابى

لنابداقدأنلسقيانأباوابلغ

تريدهأفبرحشدفيترغبنفلا

عهودنانقضأنفاعلنمودونك

كلاهماعمرووابنالبراءأباه

ومنذزالساعديأباهوسغد

عهدهتناولتان،ربيعانجنوما

رواحةآبنيغطيكهفلاوأيضا

صامبابنوالقوقليئبهوفاة

بمثلهاوفيئايضأهيثيمأبو

بمطمع،أرذتانحضيير،انجنوما

فائاعوفيبنعمروأخووسعد

متهميغئكلانجومأولاك

رفاعة.يعدونولا،الئيهان

:يرلانصا

واقعوالحينالشغبغداةوحان

وسامغراءالناسأفربمزصاد

يساطغاللههدىمننورباخمد

جامغأنتماكلوجمغوائ!ت

تبايعواحينالرهطعليكأباه

ورافععليكيأباهواشعد

جادغ،ذلكحاولتاق،لاتفك

طامغثنميطمعنلابصنملمه

ناقغال!مدونهمنواخفاره

يافعتحاوذعمابمندوحيما

خانغانعهدمنأعطىبماوفاء

نارخالغيئأخموقةعنانتفهل

مانغملأمرحاولتلماضروخ

طالغالفيلدجىفيبنحسعليك
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رفاعة.يذكرولم؛التيهانبنالهيثمأبافيهمكعبفذكر

بماقومكمعلئ"أنتم:للنقباءقال-لمجفاللهرسولان:بكرأبيبنعبداللهفحدثني:اسحاقابنقال

نعم.:قالوا،المسلمين:يعني"قوميعلئكفيلوأنا،مريمابنلعيسىالحوارئينككفالةكفلاءفيهم

المبايعة:قبلالخزرجفيعبادةبنالعباسكلمة

قالءيئاللهرسوللبيعةاجتمعوالماالقومان:قتادةبنعمربنعاصموحدثني:اسح!اقابنقال

تبايعونعلامتدرونهل،الخزرجمعشريا:عوفبنسالمبنياخوالانصارينضلةبنعبادةبنالعثاس

أثكمترونكنتمفان،الئاسمنوالاسودالاحمرحربعلىتبايعونهانكم:قال؛نعم:قالوا؟الرجلهذا

،والآخرةالدنياخزيفغلتمانواللهفهو،الانفمناسلمتموهقتلاوأشرافكممصيبةاموالكمنهكتاذا

واللهفهو؟فخذوه،الأشرافوقتل،الاموالنهكةعلىاليهدعوتموهبمالهوافونانكمترونكتتموان

نااللهرسوليابذلكلنافما،الاشرافوقتلالاموالمصيبةعلىناخذهفانا:قالوا،والاخرةالدنياخير

.فبايعوهيا.هفبسط؛يدكابسط:قالوا"الجنة":قالوئينا؟نحن

في-ج!اللهلرسولالعقدليشدالاالعئاسذلكقالما،والله:فقالقتادةبنعمربنعاصموأما

نأرجاء،الليلةتلكالقومليؤخرالاالعئاسذلكقالما:فقالبكرابيبناللهعبدواما،اعناقهم

.كانذلكاياعلمفالئه،القوملامرافوىفيكونسلولبنأبيبنعبداللهيحضرها

.الحارثبنمالكبنابيأموهي،خزاعةمنامرأة:سلول:هشامابنقال

الثانية:العقبةبيعةفيع!%الرسوليدعلىضربمنأول

،يدهعلىضربمنأولكان؟زرارةبناسعد،امامةأباأنيزعمونالنجارفبنو:اسح!اقابنقال

الئيهان.بنالهيثمابوبل:يقولونالاشهلعبدوبنو

عن،كعببنعبداللهاخيهعن،حديثهفيفحدثني،مالكبنكعببنمعبدفاما:اسحاقابنقال

بعدبايعئممعرور،بنالبراءع!ماللهرسوليدعلىضربمناولكان:قال،مالكبنكعبابيه

.القوم

الثانية:العقبةفيبايعلمنالشيطانتنفير

الجباجب-اهليا:قطسمغتهصوتبانفذالعقبةرأسمنالشيطانصرخ-لمج!اللهرسولبايعنافلما

فقال:قال؟حربكمعلىانجتمعواقدمغهوالضباةمذممفيلكمهل-المنازل:والجباجب

عدوأفيتسمع"-ازيخبابن:ويقال:هثامابنقال-أزيب"انجنهذا،العقبةأزلث"هذاع!رو:اللهرسول

لك".لأترغنواللهأما،الله

:بالحربللإذنالمبايعيناستعجال

والله:نقحلةبنعبادةبنالعباسلهفقال:قال"رحالكمالى"ازفضوا-سرو:اللهرسولقالثم:قال

مزنر"لم:ىيئاللهرسولفقال:قالباسيافنا،غدامنئأهلعلىلنميلنشئتان،بالحهـقبعثكالذي

أضبحنا.حئىعليهافنمنامضاجعنا،الىفرجغنا:قال"رحالكمالىارجعواولكن،بذلك
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البيعة:شأنفيالأنصارعلىقريشغدو

قداته،الخزرجمعشرياففالوا:منازلنا،فيجاؤوناحتى،قريثبىجلةعليناغدتأضبحنافلما:قال

منماواللهوانهحربنا،علىوتبايعونهأظهرنا،بينمنتستخرجونههذاصاحبناالىجئتمقدانكمبلغنا

مشركيمنهناكمنفانبعث:قال.منكم،وبينهمبينناالحربتنشبأنالينا،أبغضالعربمنحيئ

إلىيتطروبغضنا:قال،يغلموهلمصدقواوقد:قال،علمناهوماشنيء،هذامنكانماباللهيحلفونقومنا

:قال،جديدانلهنغلانوعليهالمخزوميئالمغيرةبنهشامبنالحارثوفيهمالقومقامثم:قال،بعفبى

منسيدوأتتتتخذ،أنتستطيعاماجابر،أبايا:قالوافيمابهاالقومأشركأنأريدكأنيكلمةلهفقلت

اليئ،بهمارمىثم،رنجليهمنفخلعهما،الحارثفسمعها:قال؟قريشمنالفتىهذانغليئمثلساداتنا

لا:قلت:قال،نغليهاليهفازدذ،الفتىواللهأخفظت،مه:جابرابويقول:قال،لتتتعلنهماوالله:وقال

لأشلبنه.الفالصدقلئن،صالحواللهفألاردهما،لاوالله

قالمامثللهفقالواسلوليبنأبيبنعبداللهأتواانهم:بكرأبيبنعبداللهوحدثني:اسحاقابنقال

،كانعلمتهوماهذا،بمثلعليليتفؤتواقوميكانما،جسيملأفرهذاان:لهمفقال،القولمنكغب

عنه.فاتصرفوا:قال

الأنصار:طلبفيقريشخروج

فأذركوا،القومطلبفيوخرجوا،كانقدفوجدوهالخبر،القومفتنطس،مئىمنالناسونفر:قال

فأمانقيبا،كانوكلاهما،الخزرجبنكعببنساعدةبنيأخاعمرو،بنوالمنذربأذاخر،عبادةبنسعد

مكةادخلوهحتىبهافبلواثم،رخلهبنسععنقهالىيديهفربطوا،فأخذوهسعدوأما،القومفأعجزالمنذر

كثيبر.شعرذاوكان،بجفتهويخذبونهيضربونه

شعر:منذلكفيقيلوما،قريشأسرمنعبادةبنسعدخلاص

منحلوشغشاع،أبيضوضيءرخلفيهمقريثيىمقنفرعليطلعاذايديهملفيانيفواللهسعد:قال

.الرجال

رؤبة:قال.الحسنالطويل:الشعشاع:هثامابنقال

مودنغيرشعشاعمنيمطوه

اليد.ناقصأياليد،مودن:يقولقصير،غيرالبعيرعنق:يعني

فلكمنييدهرفعمنيدنافلما:قالهذا،فعندخير،القوممناحدعنديكان:نفسيفيفقلت:قال

أيديهملفياني،فوالله:قالخير،منهذابغدعتدهمما،واللهلا:نقسيفيقلت:قال؟شديدةلكمة

عهد؟ولاجوارقريثبىمنأحدوبينبينكأما!ويحك:فقال،معهمكانممنرجلليأوىاذيسحئونني

وأمتعهم،تجارهمنافعبدبننوفلبنعدفيبنمطعمبنلجبيرأجيركنتلقد،واللهبلى:قلت:قال

ويحك!:قال.منافعبدبنشمسعبدبنأميةبنحرببنوللحارث،ببلاديظلمهمأرادمفن

فيفوجدهمااليهما،الرجلذلكوخرج،ففعلت:قالوبينهما،بينكماواذكر؛الرجلينباسمفافت!
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بينهأقويذكربكما،ويهتفبالأبطحيضربالآنالخزرجمنرجلاان:لهمافقالالكعبةعندالمسجد

تجارنا،لنالئجيركانان،واللهصدق:قالا،عبادةبنسعد:قالهو؟ومنقالا:جوارا،وبينكما

سعدا،لكمالذيوكان،فاتطلق،أيديهممنسعدافخلصافجاءا:قال،ببلدهيظلمواأنويمنعهم

.لؤيبنعامربنيأخوعمروبنسهيل

هثام.بنالبختريابااليهأوىالذيالرجلوكان:هثامابنقال

بنيأخو،مرادسبنالخطاببنضرارقالهما،بيتينالهجرةفيقيلشغرأؤلوكان:اسحاقابنقال

فهر:بنمحارب

منذراتداركتلوشفاءوكانفاخذتهعنوةسعداتداركت

ويهدرايهانأقحريأوكانجراحههنافيطلتنلتهولو

ويهدرا.يهانانحقيقأوكان:ويروى:هثامابنقال

:فقالفيهما،ثابتبنحسانفاجابه:اسحاقابنقال

ضقرااصبحنالقوممطاياماإذامتذرالمرءولالسغدالىلست

ح!رايهوينالبرقاءشرفعلىقصائدلمزتوهبابوفلولا

مقضراريطاالاتباطتلبسوقذلبستهلمابالكتانأتقخر

قيصرابقريةأوكسرىبقريةأئهيحلمكالوسنانتكفلا

تفكراالفؤادكانلوالئكلعنبمغزليوكانتكالثكلىتكولا

محفراترضفلمذراعيهابحفرحتفهاكانالتيكالساةتكولا

مضمراالئبلمنسهمأيخشهولمنحرهفاقبلكالعاويتكولا

خيبرااهلالىتمراكصن!تنضعنحوناالقصائديفديومنفانا

الجموحبنعمروصنمقصة

منهم:الشركمندينهمعلىلهمشيوفيمنئقاياقومهموفيبها،الإسلاماظهرواالمدينةقدموافلما

شهدعمروبنمعاذابنهوكان،سلمةبنكغببنغتمبنكغببنحرامبنزيدبنالجموحبنعمرو

منوشريفأ،سلمةبنيساداتمنسيداالجموحبنعمرووكانك!بها.،اللهرسولوبايعالعقبة

الهأتتخذ،يصنعونالاشرافكانتكما،مناه:لهيقالخشبمنصنمادارهفياتخذقدوكان،أشرافهم

فتيانفي،الجموحبنعمروبنمعاذوابنه،جبلبنمعاذ:سلمةبنيفتيانأسلمفلما،وتطفرهتعطمه

بعضفيفيطرحونةفيحملونه،ذلكعمروصنمعلىبالليللجونيأكانوا،العقبةوشهدأسلمممنمنهم

آلهتناعلىعدامن!ويلكم:قال،عمرواصبحفاذا،راسهعلىمنكسا،الناسعذروفيها،سلمةبنيحفر

فعلمنأعلملوواللهاما:قالثم،وطئبهوطفرهغسلهوجدهاذاحتى،يلتم!هيغدوثم:قال؟الليلةهذه

فيهكانمامثلفيفيجدهفيغدو،ذلكمثلبهففعلواعليهعدواعمرو،ونامامسىفاذا،لأخزينهبكهذا

عليه،أكثروافلما،ذلكمثلبهفيقعلونامسىاذاعليهيغدونثم،ويطيبه5ويطفرفيغسله،الاذىمن

اعلمماواللهاني:قالثم،عليهفعفقهبسيفهجاءثئم،وطئبهوطفرهفغسلهيوما،القوهحيثمناستخرجه
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عليه،عدؤا،عمروونامامسىفلما،معكالسيففهذا،فامتنعخيزفيككانفان،ترىمابكيصنعمن

غذزفيها،سلمةبنيآبارمنبئبرفيألقوهثم،بحنلبهفقرنوهميتاكلباأخذواثم،عنقهمنالسيففأخذوا

به.كانالذيمكانهفييجدهفلمالجموحبنعمروغداثم،الناسعذرمن

ذلك:فيوشعرهعمرواسلام

أسلممنوكقمهشانةوابصررآهفلما،ميببكلبمفرونامنكساالبئرتلكفيوجدهحتىيتبعهفخرج

صنمةيذكروهو،عرفمااللهمنوعرف،أسفمحينفقال،اسلامهوحسناللهيرحمهفأسلم،فومهمن

والضلالة:العمىمنفيهكانمماأتقذهالذيتعالىاللهويشكر5،أمرمنأبصروما،ذلك

قرنفيبئروشطوكلبأتتتكقلمالهاكتتلووالله

الغبنشوءعنفئشناكألانمستدنالهالملقاكأ!

الذيندئانالززاقالواهبالمننذيالعليللهالحمد

مرتهنقبرظلمةفيأكونأنقبلمنانقذنيائذيهو

المؤتمنالئبيانمهديباخمد

الأخيرةالعقبةفيالبيعةشروط

فيعليهمشرطهسوىشروطأالقتالفيجم!رلرسولهاللهأذنحينالحرببيعةوكانت:اسحاقابنقال

،الحربفيىجيكلرسولهأذنيكنلمتعالىاللهأنوذلكالنساء،بيعةعلىالأولىكانت،الاولىالعقبة

لنفسه،أخذوالاسود،الاحمرحربعلىالاخيرةالعقبةفي-!زاللهرسولوبايعهمفيها،لهاللهاذنفلما

الجئة.بذلكالوفاءعلىلهموجعل،لرئهالقومعلىواشترط

بنغبادةجدهعنالوليد،ابيهعن،الضامتبنعبادةبنالوليدبنعبادةفحدثني:اسحاقابنقال

الذينعشرالاثنيمنعبادةوكان-الحرببيعة!اللهرسولبايغنا:قالالنقباء،أحدوكان،الضامت

وأثرةومكرهناومتشطناويسرناعسرنافيوالطاعةالسمععلى-النساءبيعةعلىالاولىالعقبةفيبايعوه

لائم.لومةاللهفينخافلاكنا،اينمابالحقنقولوان،أفلهالامرننارخلاوانعلينا،

الأحيرةالعقبةشهدمناسماء

وكانوا،والخزرجالاوسمنبها،لمجفالهرسولوبايع،العقبةشهدمنتسميةوهذا:اسحاقابنقال

وامرأتين.رجلأوسبعينثلاثة

الأرس:منشهدهامن

بنخشمبنالاشهلعبدبنيمنثمعامر،بنعمروبنثغلبةبنحارثةبنالاوسمنشهدها

بنرافعبنعتيكبنسماكبنحضيربنأسيد:الأوسبنمالكبنعمروبنالخزرجبنالحارث

بذرا.يشهذلم،نقيب،الأشهلعبدبنزيدبنالقيسامرىء

بدرا.شهد،مالكواسمه،التيهانبنالهيثموأبو

نفير.ثلاثةبذرأ؛شهد،الأشهلعبدبنزعوراءبنزغبةبنوقشبنسلامةبنوسلمة
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(.العين)بفتحزعوراءبنويقال:هثامابنقال

بنظهير:الأوسبنمالكبنعمروبنالخزرجبنالحارثبنحارثةبنيومن:اسحاقابنقال

حارثة.بنجشمبنزيدبنعدقينجنرافع

بنذبيانبنغنمبندفمانبنكلاببنعبيدبنعمروبننياربنءهانىواسمهنيار،بنبردةوأبو

بدرأ.شهد،لهمحليف،قضاعةبنالحافبنعمروبنبليبنهنيبنيذهلبنكاملبنهميم

بنمالكبنعمروبنالخزرجبنالحارثبنحارثةبنمجدعةبننابىبنيمن،الهيثمبنونهير

نفر.ثلاثة؛حارثةبنمجدعةبننابىبنعامربنقيسبنالسؤافالمنثم؛الأوس

بنكعببنمالكبنالحارثبنخيثمةبنسعد:الأوسبنمالكبنعوفبنعمروبنيومن

بدرا،شهدنقيب،الأوسبنمالكبنالقيسامرىءبنالسلمبنغنمبنحارثةبنكعببنالئخاط

شهيدا.يك!اللهرسولمعبهفقتل

كانترئمالائه،السلمبنغنمبنيمنوهوعوفبنعمروبنيفيإسحاقابنونسبه:هشامابنقال

اليهم.فيتسبفيهمويكون،القومفيالرجلدكوة

بنعوفبنمالكبنزيدبنأميةبنزيدبنزنبربنالمنذرعبدبنورفاعة:اسحاقابنقال

بدرا.شهدنقيبعمرو،

بنعمروبنثغلبةبنالقيسامرؤ:البركواسم،البركبناميةبنالنعمانبنجبيربنوعبدالك

ويقاذ:،الرماةعلىع!راللهلرسولأميراشهيدأاحديوموقتلبدرا،شهد؟الأوسبنمالكبنعوف

هثام.ابنقالفيما،البركبنأمئة

بليئ،منلهمحليف،ضيعةبنحارثةبنالعجلانبنالجدبنعدقيبنومعن:اسحاقابنقال

بكرأبيخلافةفيشهيدااليمامةيومقتلكلها،-كحاللهرسولومشاهدوالختدقوأحدابذراشهد

!ه.الصديق

نفر.خمسة؟والخندقوأحدابذراشهد،ساعدةبنوعويم

رجلا.عثراحدالأوسمنالعقبةشهدمنفجميع

:الخزرجمنشهدهامن

بناللهتيموهوالئجار،بنيمنثمعامر،بنعمروبنثغلبةبنحارثةبنالخزرجمنوشهدها

بنغنمبنعوفعبدبنثعلبةبنكليببنزيدبنخالدوهو،أيوبأبو:الخزرجبنعمروبنثعلبة

بنمعاويةزمنفيغازياالرومبأرضماتكلها،والمشاهد،والخندقوأحدابدراشهدالئجار،بنمالك

.سفيانأبي

وأحدأبدراشهدالئجار،بنمالكبنغنمبنمالكبنسوادبنرفاعةبنالحارثبنومعاذ

عقراء.ابنوهوكلها،والمشاهدوالخندق
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عفراء.وهوشهيدا،بهوقتلبذراشهد،الحارثبنعوفواخوه

،المغيرةبنهسامبنجفلاباقتلالذيوهو.شهيدابهوقتلبدراشهد،الحارثبنمعوذواخوه

.هشامابنقالفيماسواد،بنانحارثبنرفاعة:ويقال.لعفراءوهو

بدراشهدالئجار،بنمالكبنغنمبنعوفعبدبنعمروبنلوذانبنزيدبنحرمبنوعمارة

!ه.الصديقبكرأبيخلافةفيشهيدااليمامةيومقتلكلها،والمشاهدوالخندقوأحدا

بدبىقبلمات،نقيبالنجار،بنمالكبنغتمبنثغلبةبنعبيدبنعدسبنزرارةبنواسعد

نفر.ستة،أمامةابووهو،يبنىءجمنرواللهرسولومسجد

بننعمانبنعتيكبنسهلالئجار-:بنمالكبنعامر:ومبذول-مبذولبنعمروبنيومن

رجل.بدرا؟شهدعمرو،بنعتيكبنعمرو

بنزيدبنمالكبنت:حديلة:هشامابنقال-حديلةبنووهمالنخاربنمالكبنعمروبنيومن

بنحرامبنالمنذربنثابتبناوس-:الخزرجبنجشمبنغضببنمالكبنحارثةعبدبنحبيب

بذرا.شهدالئجار،بنمالكبنعمروبنعدقيبنمناةزيدبنعمرو

بنعمروبنعدقيبنمناةزيدبنعمروبنحرامبنالأسودبنسفلبنزيدوهو،طلحةوأبو

.رجلانبدرا،شهدالئجار،بنمالك

بنعوفبنزيدبنعمرو:صعصعةابيواشم،صعصعةأبيبنقيى:النجاربنمازنبنيومن

يومئد.الساقةعلىجعله!ك!اللهرسولوكانبدرا،شهد،مازنبنغنمبنعمروبنمنذول

.رجلان،مازنبنغنمبنعمروبنمبذولبنخنساءبنثغلبةبنعمروبنغزيةبنوعمرو

رجلا.عشرأحدالنجاربنيمنالعقبةشهدمنفجميع

هوإنمااسحاقابنذكرهالذيهذاختساء،بنثعلبةبنعمروبنغزيةبنعمرو:هشامابنقال

خنساء.بنعطئةبنعمروبنغزية

بنمالكبنزهيرأبيبنعمروبنالربيعبنسعد:الخزرجبنبلحارثومن:إسحاقابنقال

أحديوموقتلبدرا،شهدنقيب،الحارثبنالخزرجبنكعببنثعلبةبنمالكبنالقيسامرىء

شهيدا.

بنالخزرجبنكعببنثغلبةبنمالكبنالقيسامرىءبنمالكبنزهيرأبيبنزيدبنوخارجة

شهيدا.احديوموقتلبدراشهد،الحارث

بنثعلبةبنمالكبنالقيسامرىءبنعمروبنالقيسامرىءبنثعلبةبنرواحةبنوعبدالله

الفتحإلاكلها،عحرواللهرسولومشاهدوالختدقواحدابدراشهد،نقيب،الحارثبنالخزرجبنكعب

جميرو.اللهلرسولأميراشهيدامؤتةيوموقتل،بغدهوما

ابو،الحارثبنالخزرجبنكعببنثعلبةبنمالكبنزيدبنخلاسبنثعلعةبنسغدبنوبشير

بدرا.شهدبشير،بنالنعمان
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أريالذيوهوبدرا،شهد،الخزرجبنالحارثبنمناةزيدبنعبداللهبنثغلبةبنزيدبنوعبدالله

به.فأمرلمج!اللهرسولالىبهفجاء،للصلاةالنداء

بنكعببنثعلبةبنمالكبنالقيسامرىءبنحارثةبنعمروبنثغلبةبنسويدبنوخلأد

آطامهامنأطيممنرحاعليهطرحتشهيدا،قريظةبنييوموقتل،والخندقواحدابدراشهد،الخزرج

".شهيدينلأنجرله"ان-:يذكرونفيما-جم!ماللهرسولففالشديدا،شذخافشدخته

أبووهو،الخزرجبنالحارثبنعوفبنجدارةبنعسيرةبنأسيرةبنثعلبةبنعمروبنوعقبة

نفر.سبعةبدرا؛يشهدلم،معاويةأيامفيماتسنأ،العقبةشهدمنأخدثوكانصنمعود،

بنزياد:الخزرجبنجشمبنغضببنمالكبنحارثهعبدبنزريقبنعامربنبياضةبنيومن

بدرا.شهد،بياضةبنأمئةبنعديبنعامربنسنانبنثغلبةبنلبيد

بدرا.شهد،بياضةبنعامربنعبيدبنوذفةبنعمروبنوفروة

ودفة.ويقال:هشامابنقال

نفير.ثلاثةبدرا،شهد،بياضةبنعامربنالعخلانبنمالكبنقيسبنوخالد:إسحاقابنقال

بنرافع:الخزرجبنجشمبنغضببنمالكبنحارثةعبدبنزريقبنعامربنزريقبنيومن

نقيب.،زريقبنعامربنعمروبنانعجلانبنمالك

وكانع!يد،اللهرسولالىخرجوكان،زريقبنعامربنمخلدبنخلدةبنقيسعبدبنوذكوان

يوموقتلبدراشهد،انصارفيمهاجري:لهيقالفكان،المدينةمن-لمج!ماللهرسولالىوهاجر،بمكةمعه

شهيدا.احد

بدرا.شهد،زريقبنعامربنمخلدبنخلدةبنعامربنقيسبنوعئاد

نفير.أربعةبدرا،شهدخالد،ابووهو،زريىبنعامربنمخلدبنخالدبنقيسبنوالحارث

بنيمنثم،الخزرجبنجشمبنتزيدبنساردةبناسدبنعليبنسعدبنسلمةبنيومن

بنعبيدبنسنانبنختساءبنصخربنمعروربنالبراء:سلمةبنكعببنغنمبنعديبنعبيد

وشرط،!ك!ماللهرسوليدعلىضربمناولكانأنهسلمةبنوتزعمالذيوهو،نقيب،غتمبنعدي

المدينة.جم!رواللهرسولمقدمقنلتوفيثم،عليهواشترط،له

معأكلهاأكلةمنبخيبرومات،والخندقواحدابذراشهدمعروربنالبراءبنبشروابنه

سئدكم"منسلمةبنيسالحينجم!يرواللهرسوللهقالالذيوهوفيها،سمالتيالشاةمن-كلي!ماللهرسول

بنيسيد؟البخلمنكبرداء"وإفي:يكيههاللهرسولفقال،بخلهعلىقيسبنالجذ:فقالوا؟"سلمةبنييا

منروير".نجنالبراءنجنبثرالجندالأبيضسلمة

شهيدا.الختدقيوموقتلبدرا،شهدعبيد،بنسنانبنخنساءبنصخربنصيفيبنوسنان

شهيدا.الختدقيوموقتلبذرأ،شهدعبيد،بنسنانبنختساءبنالنغمانبنوالالفيل

بدرأ.شهدعبيد،بنسنانبنخناسبنسرحبنالمتذربنومعقل

بذرا.شهدالمنذر،بنويزيد
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عبيد.بنسنانبنخنساءبنسبيعبنيزيدبنومسعود

بدرا.شهدعبيد،بنثعلبةبنزيدبنحارثةبنوالضحاك

عبيد.بنسنانبنخنساءبنسبيعبنحرامبنويزيد

بدرا.شهدعبيد،بنسنانبنخنساءبناميةبنصخربنوجبار

.خناسبنأمئةبنصخربنجثار:ويقال:هثامابنقال

رجلأ.عشرأحدبدرا،شهدعبيد،بنسنانبنخنساءبنمالكبنوالطفيل:إسحاقابنقال

أبيبنمالكبنكعبسواد:بنكعببنيمنثم،سلمةبنكعببنغنمبنسوادبنيومن

رجل.،كعببنالقينبنكعب

غنم،بنعمروبنحديدةبنعمروبنسليم:سلمةبنكغببنغتمبنسوادبنغتمبنيومن

بدرا.شهد

بدرا.شهد،غنمبنعمروبنحديدةبنعامربنوقطبة

بدرا.شهدالمنذر،أبووهو،غنمبنعمروبنحديدةبنعامربنيزيدوأخوه

بدرا.شهد،غنمبنعمروبنعبادبنعمروبنكعبواسمه،اليسروأبو

نفر.خمسة،غنمبنعمروبنعئادبنسوادبنوصيفيئ

غنم.:لهيقالابنلسحوادوليسسواد،بنغنمبنعمروبنعبادبناسودبنصيفي:همامابنقال

بنغنمةبنثعلبة:سلمةبنكغببنغنمبنسوادبنعمروبننابيبنىومن:اسحاقابنقال

شهيدا.بالخندقوقتلبدرا،شهد،نابىبنعدي

نابى.بنعديبنغنمةبنوعمرو

بدرا.شهد،نابىبنعديبنعامربنوعيس

قضاعة.منلهمحليف،أنيسبنوعبدالله

نفر.خمسة،نابىبنعديبنعمروبنوخالد

بنحرامبنعمروبنعبدالله:سلمةبنكعببنغنمبنكغببنحرامبنيومن:اسحاقابنقال

شهيدا.أحديوموقتلبدرا،شهد،نقيب،حرامبنثعلبة

عبدالله.بنجابروابنه

بدرا.شهد،حرامبنزيدبنانجموحبنعمروبنومعاذ

شهيدا.بالطائفوقتلبدرأ،شهد،حرامبنالحارثبنزيدبنثعلبة:والجذع،الجذعبنوثابت

بدرا.شهد،حرامبنالحارثبنثعلبةبنالحارثبنوعمير

ثعلبة.بنلندةبنالحارثبنعمير:هشامابنقال

بليئ.منلهمحليفالفرافر،بنعمروبنأؤسبنسلامةبنوخديح:اسحاقابنقال

أسد،بنعليبنسعدبنصادقيبنعمروبنكغببنعائذبنأوسبنعمروبنجبلبنوئعاذ

كلها،والمشاهدبدرأ،شهد،سلمةبنيفيوكان،الخزرجبنجشمبنتزيدبنساردةبنأسد:ويقال

سلمةبنوادعتهوانما،عتهاللهرضيالخطابنجنعمرخلافةفي،،بالشامالالاعونعامبعمواسومات
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بنغنمبنعدقيبنعبيدبنسنانبنخنساءبنصخربنقي!2بنالجدنجنمحمدبنسهلأخاكانانه

نفبر.سبعة،لامهسلمةبنكعب

سعد.بناذنبنعمروبنكعببنعديبنعبادبنأوس:هثامابنقال

بنعوفبنعمروبنعوفبنسالمبنيمنثم،الخزرجبنعوفبنيومن:إسحاقابنقال

شهد،نقيث،عوفبنسالمبنغنمبنثغلبةبنفهربناصرمبنقيعقبنالضامتبنعبادة:الخررج

كلها.والمشاهدبدرا

.الخزرجبنعوفبنعمروبنعوفبنسالماخو،عوفبنغنموهو:هثامابنقال

بنسالمبنغنمبنزيدبنالعجلانبنمالكبننضلةبنعبادةبنوالعئاس:اسحاقابنقال

انصارقي،مهاجري:لهيقالفكانبها،معهفاقامبمكةوهو،ع!نماللهرسولالىخرجممنوكان،عوف

شهيدا.احديوموقتل

منغصينةبنيمنلهمحليف،عمارةبنعمروبناصرمبنحزمةبنثغلبةبنيزيدعبدالرحمنوابو

القواقل.وهمنفير،أربعة،ثعلبةبنعمروبنلبدةبنال!حارثبنوعمرو

بنسالم:الحبليئ:هثامابنقال-الحبليبنووهم،الخزرجبنعوفبنغنمبنسالمبنيومن

بنمالكبنثعلبةبنعمروبنزيدبنعمرونجنرفاعة-:بطنهلعظمالحبليسميوانما،عوفبنغنم

الوليد.ابووهوبدرا،شهد،غنمبنسالم

بنجثمبنثعلبةبنمالكبنعبداللهبنالوليدابن:ومالك،مالكبنرفاعة:ويقال:هثامابنقال

سالم.بنمالك

بنعديبنعمروبنالحارثبنهلالبنالجعدبنكلدةبنوهببنوعقبة:اسحاقابنقال

وكانبدرا،شهد،لهمحليف،عيلانبنقي!بنسعدبنغطفانبنعبداللهبنبهثةبنعوفبنجشم

انصاري.مهاجري:لهيقالفكان،مكةالىالمدينةمنمهاجرا-لمج!اللهرسولالىخرجمفن

.رجلان:هثامابنقال

أبيبنحارثةبندليمبنعبادةبنسعد:الخزرجبنكعببنساعدةبنيومن:اسحاقابنقال

نقيب.،ساعدةبنالخزرجبنطريفبنثعلبةبنخزيمة

بنالخزرجبنجشمبنثغلبةبنزيدبنوذعبدبنلوذانبنحارثةبنخنيسنجنعمروبنوالمنذر

له:يقالكانالذيوهو،-لمج!اللهلرسولأميرامعونةبئريوموقتلواحدا،بدراشهد،نقيب،ساعدة

.رجلان،ليموتأعنق

حنش.بنعمروبنالمنذر:ويقال:هشامابنقال
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منهم،وامرأتانرجلاوسبعونثلاثةوالخزرجالأؤسمق،العقبةشهدمقفجميع:اسحاقابنقال

:قالأقرزنفاذا،عليهنيأخذكانانماالنساء،يصافحلا-جم!!اللهرسولوكانبايعتا،قدانهمايزعفون

باينتكن".فقذ"اذهبن

،مازنبنغنمبنعمروبنمبذولمنعوفبنعمروبنكغببنتنسيبةالنجار:بنمازنبنيومن

بنزيدوزؤجهااختها،معهاوشهدت،ع!اللهرسولمعالحربشهدتكانت،عمارةاموهي

الكذابمسيلمةأخذهالذيحبيبوانجنهازيد،بنوعبداللهزيد،بنحبيبوابناها:،كعببنعاصم

أنيأفتشهد:فيقول،نعم:فيقول؟اللهرسولمحمداأنآشهد:لهيقولفجعل،اليمامةصاحب،الحنفي

ذكرإذا،ذلكعلىيزيدهلا،يدهفيماتحئىعضواعضوايقطعهفجعل،أسمعلا:فيقول؟اللهرسول

معاليمامةالىفخرجت،أسمعلا:قالمسيلمةلهذكرواذا،عليهوصلىبهامن!اللهرسولله

طغنةبينمنجرحاعشراثناوبهاورجعت،مسيلمةاللهقتلحتىبنقسهاالحربفباشرت،المسلمين

وضربه.

بنعبدالرحمنبنعبداللهعن،حبانبنيحيىبنمحمدعنهاالحديثهذاحدثني:اسحاقابنقال

صعصعة.أبي

بنغنمبنسوادبنعمروبننابىبنعديبنعمروبنتاشماءواسمها،منيعأم:سلمةبنيومن

سلمة0بنكغب

القتالىلمجيفياللهلرسولالأمرنزول

عبداللهبنزيادحدثنا:قال،هثامبنعبدالملكمحمدأبوحدثنا:قال.الرحيمالرحمناللهبسم

المطلبي:اسحاقبنمحمدعن،انبكائي

بالذعاءيؤمرإنماالدماء،لهتحللولم،الحربفيلهيوذنلمالعقبةبيعةقنل-يخ!الفهرسولوكان

المهاجرينمناتبعهمناضطهدتقدقريعثقوكانت،الجاهلعنوالصقح،الأذىعلىوالضبر،اللهالى

أيديهم،فيمعذببينومن،دينهفيمقتونبينمنفهم،بلادهممنونفوهم،دينهمعنفتنوهمحتى

وجبما.كلوفي،بالمدينةمنومنهم،الحبشةبارضمنمنهم،منهمفراراالبلادفيهاربوبين

ونفواوعذبوا-ج!،نبيهوكذبوا،الكرامةمنبهأرادهمماعليهوردوا،!تاللهعلىقريشقعتتفلما

والانتصاروالامتناع،القتالجمفيلرسوله!اللهاذن؛بدينهواعتصم،نبئهوصذق5ووخد5عبدمن

لمنوالقتالالذماء،لهواحلالهالحربفيلهاذنهفيأتزلتآيةاؤلفكانت؛عليهموبغىظلمهمممن

للذين)أذن:وتعالىتباركالهقول-العلماءمنوغيرهالربيربنعروةعنبلغنيفيما-عليهمبغى

اللةربنايقولوأائت!!حقبغترديرهممنأضرجوأانذين!لقديرنصرهرعكاللهوإنبأتهغظلمرأيفتلوت

ولنمرثحيرأاللهاشمفهايذ!رومشبدوصحلؤتولعصحوءقذمتي!قبعضهمألثاساللهدخولؤلا

وأمروأالر!ؤةواتوأالضلؤةأقاموأالازضفىمكثهتمإنالذين!عريزلقوثالذابرينصرةمنالله
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،القتاللهماحللتانمااني:اي41]،93-:الححأ!!الافورعقبةولئهاتمنكرعنونهؤأباتمغروف

الضلاةاقامواظهروااذاوانهم،اللهيغبدواأنالاالئاسوبينبينهمفيماذتبلهميكنولمظلموا،لأئهم

أجمعين.عنهماللهرضيوأصحابهع!ي!النبييعنيالمتكر،عنونهوابالمعروفوامرواالركاةوآتوا

عنمؤمنيفتنلاحتى:اي391]:البقرةأ!فننةتكونلاصق)وقتلوهتم:عليهوتعالىتباركاللهاتزلثم

.غيرهمعهيعبدلااللهيغبدحتىاي391]:البقرةأ!دئهآلذين)وليهوندينه

:بالهجرةمكةلمسلميمج!يا%اذنه

الإسلامعلىالأتصارمنالحيئهذاوبايعه،الحربفي-لمجتلهتعالىاللهاذنفلفا:اسحاقابنقال

قومه،منالمهاجرينمناصحابهيك!تاللهرسهولأمر؛المسلمينمناليهمواوىاتبعهولمنلهوالنضرة

الأتصار،منباخوانهمواللحوقاليها،والهجرة،المدينةإلىبالخروجالمسلمينمنبمكةمعهومن

-سي!اللهرسولواقامأزسالأ،فخرجوابها"،تأمنونودارااخوانالكمجعلقدوجلعزالله"ان:وقال

المدينة.الىوالهجرةمكةمنالخروجفيرئهلهيأذنانينتظربمكة

المدينةالىالمهاجرينذكر

وزوجه:سلمةأبيهجرة

بنيمن،قريشمنالمهاجرينمن-لمجتاللهرسولأضحابمنالمدينةالىهاجرمناؤلفكان

الىهاجر،عبدالله:واسمه،مخزومبنعمربنعنداللهبنهلالبنالأسدعبدنجنسلمةابو:مخزوم

آذتهفلما،الحبشةأزضمنمكة-شي!اللهرسولعلىقدموكانبسنيما،العقبةأصحاببيعةقبلالمدينة

مهاجرا.المدينةالىخرجالأتصارمناسلممناشلاموبلغهقريشق

عن،سلمةابيبنعمربنعبداللهبنسلمةعنيسار،بناسحاقابيفحدثني:اسحاقابنقال

ثم،بعيرهليرحلالمدينةإلىالخروجسلمةأبواجمعلما:قالت-سي!،النبيزوج،سلمةائمجدته

راتهفلما،بعيرهبييقودبيخرجثم،حجريفيسلمةابيبنسلمةابنيمعيوحمل،عليهحملني

ارايختعليها،غلبتنانقسكهذهفقالوا:،اليهقاموامخزومبنعمربنعبداللهبنالمغيرةبنيرجال

منه،فاخذوني5،يدمنالبعيرخطامفنبزعوا:قالتالبلاد؟فيبهاتسيرنترككعلامهذه؟صاحبتك

ذإعتدها،ابننانتركلا،واللهلاقالوا:،سلمةأبيرفطالاسدعبدبنوذلكعندوغضب:قالت

الاسد،عبدبنوبهواتطلق،يدهخلعواحئى،بينهمسلمةبنيفتجاذبوا:قالتصاحبنا،مننزعتموها

وبينزؤجيوبينبينيففرق:قالت،المدينةالىسلمةابوزؤجيواتطلق،عندهمالمغيرةبنووحبسني

منها،قريبااوسنة،امسيحئىأبكيازالفما،بالابطحفانجلسغدا؟كلاخرجفكتت:قالت،ابني

ألا:المغيرةلبنيفقال،فرحمني،بيمافرأى،المغيرةبنيأحد،عميبنيمنرجلبيمرحتى

نابزوجكالحقي:ليفقالوا:قالتولدها،وبي!نزؤجهاوبينبينهافرقتم؟المسكينةهذهتخرجون

فوضعتهابنيأخذتثم،بعيريفازتحفت:قالت،ابنيذلكعنداليالأسدعبدبنوورد:قالت،شنت

اتبلغ:فقلت:قالت،اللهخلقمنأحدمعيوما:قالت،بالمدينةزوجياريدخرنجتثم،حجريفي
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بنيأخا،طلحةأبيبنطلحةبنعثمانلقيتبالئتعيمكنتاذاحئى،زوجيعلىأفدمحتىلقيتبمن

معكأوما:قال،بالمدينةزوجيأريد:فقلت:قالتأمئة؟أبيبنتياايخنإلى:ليفقال،الدارعبد

البعير،بخطامفأخذ،مترفيمنلكماوالفه:قالهذا،وبنيئاللهإلا،واللهلا:فقلت:قالتأحد؟

بلغاذاكان،منهأكرمكانانهأرى،قطالعربمنرجلاصحبتما،فوالله،بييهويمعيفانطلق

ثم،الشجرةفيقئدهثم،عنهفحطببعيرياشتأخرعنهنزلتاذاحتى،عنياستأخرثمبيأناخالمنزل

استأخرثم،فرحلهفقدمهبعيريإلىقام،الرواحدنافاذاتحتها،فاضطجع،شجرةالىعنيتنحى

فلم،بيينزلحتى،فقاده،بخطامهفاخذاتىبعيريعلىواستويتركبتفاذا،اركبي:وقال،عني

فيزوجك:قالبقباءعوفبنعمروبنيقريةالىنظرفلما،المدينةأقدمنيحتىبيذلكيضنعيزل

:قال،مكةإلىراجعاانصرفثم،اللهبركةعلىفادخليهانازلأ،بهاسلمةابووكان،القريةهذه

قطصاحبارأيتوما،سلمةابيآلاصابماأصابهمالإسلامفيبيحبأهلأعلمماوالله:تقولفكانت

طلحة.نجنعثمانمنأكرمكان

جحش:بنيوهجرة،وزوجهعامرهجرة

بنيحليفربيعةبنعامر:سلمةابيبعدالمهاجرينمنقدمهامناولكانثم:اسحاقابنقال

كعب.بنعدقيبنعبيدبنعوفبنعبداللهبنغانمبنحثمةابيبنتليلىامراتهمعه،كعببنعدقي

خزيمة،بنأسدبندودانبنغنمبنكبيربنمرهبنصبرةبنيعمربنرئاببنجحشنجنعبداللهثم

أحمدأبووكانأحمد،ابووهو،جحشبنعبدوبأخيهبأهلهاختمل،شمسعبدبناميةبنيحليف

بنتالفرعةعندهوكانتشاعرا،وكانقائد،بغيروأذفلها،أعلاهامكةيطوفوكان،البصرضريررجلا

فمز،هجرةجحشبنيدارفغلقت،هاشمبنالمطلبعبدبنتاميمةائهوكانت،حرببنسقيانابي

عثمانبنابانداروهي-المغيرةبنهثامبنجفلوأبو،المطلبعبدبنوالعباسربيعةبنعتبةبها

فيهالي!يبابأابوابهاتخفقربيعةبنعتبةاليهافنظر،مكةاعلىالىمضعدونوهم-بالرذمالتياليوم

:قالثمالضعداء،تنقسكذلكرآهافلما،ساكن

والحوبالئكباءستذركهايوماسلاصتهاطالتدماندابىوكل

التوجع.:والحوب،لهقصيدةفيالإياديدوادلأبيالبيتوهذا:هشامابنقال

وما:جهلابوفقالأهلها،منخلاءجحشبنيدازأصبحت:ربيعةبنعتبةقالثم:اسحاقابنقال

قل.بنقلمنعليهتبكي

ربيعة:بنلبيدقالالواحد؛:القل:هشامابنقال

العددمناكثرتلمانقلمصيرهمحر؟بنيكل

بيننا.وقطعافرنا،وشئتتجفاعتنا،فرقهذا،اخيابنعملهذا:قالثم:اسحاقابنقال

بنأحمدابيوأخيه،جحشبنوعندالله،ربيعةبنوعامرالأسدعبدبنسلمةابيمتزلفكان

.عوفبنعمروبنيفيبقباءزتبربنانمتذرعندبنمبشرعلى،جحش



المدينةاليالمهاجرينذكر

217

(،هشاملابنالسيرة"

معالمدينةإلىأوعبواقد؟اسلاماهلدودانبنغنمبنووكانأرسالأ،المهاجرونقدمثم

بنوعكاشة،جحشبنأحمدابوواخوه،جحشبناللهعبد:ونس!اؤهمرجالهمهجرة-لمجن!اللهرسول

حميرة.بنواربد،وهبابنا،وعقبةوشجاع،مجصن

حميرة.ابن:ويقال:هثامابنقال

بنوقي!،رقيشبنويزيد،نضلةبنومحرز،رقيشبنوسعيد،نباتةبنومنقذ:اسحاقابنقال

أكثم،بنوربيعةعمرو،بنوثقفعمرو،بنوصفوانعمرو،بنومالك،محصنبنوعمروجابر،

جحش.بنعبداللهبنومحمد،عبيدةبنوسخبرة،عبيدةبنوتمامعبيد،بنوالزبير

بنتقيىوأم،جندلنجتوجذامة،جحشبنتحبيبوأم،جحشبنتزينب:نعسائهمومن

جحش.بنتوحمنة،تميمبنتوسخبرة،رقيشبنتوامنة،ثمامةبنتحمبيبوام،محصن

أسد:بنيهجرهفيجحشابنأحمدأ.يشعر

يذوهورئاب،بنجحشابنأخمدأبووتال

حيندذلكفيوايعابهمعحي!،رسولهوالى،تعالى

اخمدأمالضفابينحلفتولو

نزللمثمبهاكئاالأثىلنحن

وابتنتدودانبنغتمخئمستبسها

وواحدمثنىبينت!قدوالفهالى

ايضا:جحشابنأحمدأبووقال

غاديأأحمدامراتنيلما

فاعلأبدلاكتتفاما:تقول

ونجهنااليوميثرببللها:فقلت

يقمومنوالرسولونجهياللهالى

مناصححميبممنلركناقذفكم

بلادناعننأيناوتراانترى

دمائهملحقنغنبمبنيدعوت

دعاهملمااللهبحممدأجابوا

الهدىفارقوالناوأضحاباوكنا

فموئقمتهمااما:كفوجين

وأزئهمكذبةوتمئواطغوا

محمدالئبىقولالىورعنا

قريببمااليهبمبسأزحابمنمت

يأمنئكمبغدناأخممبانجنفأي

اللهإلىقومهمنخزيمةبنألسدبنيهجرة

:الهجرةالىا

يمينهابرتباللهومزوتها

سمينهاغثأعادحتىبمكة

قطينهاوخفغنمغدتإنوما

دينهابالحناللهرلسولودين

وأرهثبغيباخشىمنبذمة

يثرثولتنأالبلدانبنافيمم

يركثفالعبدالرخفنيشاوما

يخيمثلاوجههيومأاللهالى

وتندببدمعتبكيوناصحيما

نطلبالزغالباننرىونحن

ملحبللئاسلاحلماولنحق

فأوعبواوالئجاحداعالحنالى

وأجلبوابالسلاحعليناأعانوا

معذبوفوج،مهديالحنعلى

وخئئوافخابواانجليسقالحقعن

وطئبوامئاالحنولاةفطاب

نقربلااذبالأزحامقربولا

ترقبصهريبغدصهروائة
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أصوبللحقالئاسامروزيلتزايلوااذأثنايوماستغلم

إسحاف.ابنغيرعن؟نقربلاإذ:وقولهيثربولتتاقوله:هشامابنقال

!وربهمعندمؤنوفوتالظونإذ)!:اللهكقولإذا،"اذ"::بقولهيريد:هشامابنقال

العجليئ:النجمأبوقال31]،أصبا:

والغلاالعلاليئفيعدنجئاتجزىاذعنااللهجزاهثم

معهوهشامعياشوقصةعمرهجرة

المدينة.قدماحتى،المخزوميئربيعةأبيبنوعئاشالخطاببنعمرخرجثم:اسحاقابنقال

اتعذت،:قال،الخطاببنعمرأبيهعنعمر،بنعبداللهعنعمر،بنعبداللهمولىنافعفحذثني

منالتناضبالسهميوائلبنالعاصبنوهشامربيعةأبيبنوعياشأنا؛المدينةالىالهجرةأردنالما

أنافأصبحت:قال،صاحباهفليمضحيسفقدعندهايصبحلمأئنا:وقلنا،سرففوقغفاربنيأضاة

فافتتن.وفتنهشائمعناوحبس،التناضبعندربيعةابيبنوعئاش

بعياش:و|لحارثجهلأبيتغرير

إلىهثامبنوالحارثهثامبنجهلأبووخرجبقباء،عوفبنعمروبنيفينزلناالمدينةقدفنافلما

بمكة،لمجحمالفهورسول،المدينةعليناقدماحتىلامهما،وأخاهماعفهماابنوكان،ربيعةابيبنعئاش

ترأك،حتىشمسبىمنتستظكولا،تراكحتىمثطرأسهايصقلاأننذرتقدامكان:وقالا،فكلماه

اذبقدلوفوالله،فاخذزهمدينكعنلمقتنوكالأالقوميريدكانواللهانه،عياشيا:لهفقلتلها،فرق

مالهنالكولي،اميقسمأبر:فقال:قال،لاستظفتمكةحرعليهااشتدقدولو،لافتشطتالقملامك

:قالمعهما،تذهبولامالينصففلكمالأ،قريشأكثرلمنانيلتغلمإنكوالله:فقلت:قال،فآخذه

ناقتيفخذ،فعلتمافعلتقداذأما:لهقلت:قال،ذلكالأابىفلمامعهما؛يخرجا!الأعليفأبى

عليها.فاتج،ريبالقوممنرابكفانظهرها،فالزمذلوذنجيبةناقةفانها،هذه

استغلظتلقدوالله،أخيابنيا:جهلابولهقال،الطريقببعضكانوااذاحتىمعهما،عليهافخرج

استووافلماعليها،ليتحؤلواناخافآناخ:قال،بلى:قالهذه؟ناقتكعلىتعقبنيأفلاهذا،بعيري

فاقتتن.وفتناه،مكةدخلاثموربطاهفاوثقاهعليهعدوابالأزض

موثقا،نهارابهدخلامكةبهدخلاحينانهماربيعةابيبنعياشالبعضبهفحدثني:اسحاقابنقال

هذا.بسفيهنافعلناكمابسفهائكمفاقعلواهكذا؛مكةأفلياقالا:ثم

:العاصبنهشامالىعمركتاب

اللةما:نقولفكنا:قال؛حديثهفيعمرعنعمر،بنعبداللهعن،نافعوحدثني:إسحاقابنقال

وكانوا:قال،اصابهملبلاءالكفرإلىرجعواثماللهعرفواقوئم؛توبةولاعدلأولاصرفأاتتتنممنبقابل

لأنفسهم:وقولهمقولناوفيفيبمتعالىاللهأنزلالمدينة-جمن!اللهورسولقدمفلما،لأنفسهمذلكيقولون

الغفورهوإثهجميعأالذنوبيغفرألئهإتألئةزخةمنفنطؤالا(نفسهغعكأشرفرااثذينيعبادى)قل
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مآأخسنواثبعوآ!شصروت!ثماتعذابيأتيكمأنقتلمنلهروأستلموارئبهتمإكوأنيبو(ألزحيم!

55].-53الزمر:أ!!لتعثعرون!وأنتربغتةاتعذابيآيخحمأنشنتتلؤئبمقنإلئكمائزل

فقال:قال،العاصبنهشامإلىبهاوبعثت،صحيفةفيبيديفكتبتها:الخطاببنعمرقال

قلت:حتىأفهمها،ولاوأصؤبفيهبهاأصغدطوىبذياقرؤهاجعلتاتتنيفلما:العاصبنهثام

فينا،ويقاذلأتفسنانقولكناوفيمافينا،اتزلتانماانهاقلبيفيتعالىاللهفألقى:قالففمنيها،،اللهم

بالمدينة.وهوع!اللهبرسولفلحقت،عليهفجلستبعيريالىفرجغت:قال

رهشام:عياضأمرفىمكةالىالوليدبنالوليدخروج

ربيعهأبينجنبعياشلي"من:بالمدينةوهوقال-لمج!اللهرسولان:بهاثقمنفحدثني:هشامابنقال

مكة،إلىفخرجبهما،الهرسوليالكانا:المغيرةبنالوليدبنالوليدفقال؟"العاصيبنوهشام

هذينأريد:قالت؟اللهامةياتريديناين:لهافقالطعامأ،تحملامرأةفلقيمستخفيا،فقدمها

أمسىفلما،لهسقفلابي!بفيمحبوسينوكاناموضعهما،عرفحتىفتبعهاتغنيهما،،المحبوسين

وذ:لسيفهيقالفكانفقطعهما،،بسيفهضربهماثمقيديهما،تحتفوضعهامروةأخذثمعليهما،تسؤر

:فقال،اصبعهفدميتفعثربهما،وساقبعيرهعلىحملهماثم،لذلك،المزوة

لقيت!مااللهسبيلوفي؟!دميتاضبعالأاتتهل

المدينة.ع!الهرسولعلىبهماقدمثم

بالمدينةالمهاجرينمنازل

بنزيخذوأخوه،وقومهأهلهمنبهلحقومنالمدينةقدمحينالخطاببنعمرونزل:اسحاقابنقال-

ابنتهعلىصهرهوكان-السفميئحذافةبنوخنيسالمعتمر،بنسراقةابناوعبداللهوعمرو،الخطاب

عبداللهبنوواقد،نفيلبنعمروبنزيدبنوسعيد-بعدهع!اللهرسولعليهافخلفعمر،بتتحقصة

لهم.حليفان،خوليأبيبنومالك،خوليأبيبنوخوليئ،لهمحليف،التميمي

وائل.بنبكربنعليبنصغببنلجيمبنعجلبنيمن:خوليابو:هشامابنقال

البكير،بنوعامرالبكير،بنوعاقلانبكير،بناياس:اربعتهمالبكيروبنو:اسحاقابنقال

بنعمروبنيفيزنبربنالمتذرعبدبنرفاعةعلى،لي!ثبنسعدبنيمنحلفاؤهمالبكير،بنوخالد

المدينة.قدماحينعليهمعهربيعةأبيبنعئاشمتزلكانوقدبقباء،عوف

،إسافبنخبيبعلى،سنانبنوصهيب،عثمانبناللهعبيدبنطلحةفنزل:المهاجرونتتابعثم

بال!تح.الخزرجبنبلحارثاخي

النجار.بنيأخيزرارةبناسعدعلىاللهعبيدبنطلحةنزلبل:ويفال

كفارلهقالالهجرةأرادحينصهيباأنبلغني:قالانهالئفدقيعثمانابيعنليوذكر:هشامابنقال

والله،ونفسكبمالكتخرجأنتريدثم،بلقتالذيوبلقتعندنامالكفكثرحقيراصنلوكاأتيتنا:قريش
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فاني:قال،نعمقالوا:؟سبيليأتخلونماليلكمجعلتانارايتم:صهيبلهمفقال،ذلكيكونلا

9.صهيبربح،صهيب"ربح:فقال!اللهرسولذلكفبلغ:قال،ماليلكمجعلت

ابنقال-حضنبنكنازمزثدوأبو،حارثةبنوزيخد،المطلبعبدبنحمزةونزل:إسحاقابنقال

وانسة،المطلبعبدبنحمزةحليفا،الغنويانمرثدوانجنه:اسحاقابنقال-حصينانجن:ويقال:هشام

نزلوابلويقاذ:بقباء،عوفبنعمروبنيأخي،هدمبنكلثومعلى!،اللهرسولمولياكبشةوأبو

كلالنجار؟بنياخيزرارةبناشعدعلىالمطلبعبدنجنحمزةنزلبل:ويقال،خيثمةبنسغدعلئ

.يقالذلك

،الحارثبنوالحصين،انحارثبنالالفيل:وأخواه،المطلبعبدبنالحارثبنعبيدةونزل

بنوطليبالدار،عبدبنياخوخريملةبنسعدبنوسويبط،المطلببنعئادبناثاثةبنوصنمطح

بقباء.بلعخلاناخيسلمةبنعندالدعلى،غزوانبنعتبةمولى،وخئاب،قصيئبنعندبنياخو،عمير

،الخزرجبنبلحارثأخيالربيعبنسغدعلىالمهاجرينمنرجاليفيعوفبنعبدالرحمنونزل

.الخزرجبنبلحارثدارفي

بنعقبةبنمحمدبنمنذرعلى،العرىعبدبنرهمأبيبنسبرةوابو،العؤامبنالزبيرونزل

جحجبى.بنيداربالعضبة،الجلاحبناحيحة

عبدبنيأخيالنغمانبنمعاذبنسغدعلىالدار؛عبدبنياخوهاشمبنعميربنمصعبونزل

الأشهل.عبدبنيدارفي؛الأشهل

حذيفة.ابيمولىوسالم،ربيعةبنعتبةبنحذيفةأبوونزل

بنمالكبنزيدبنعبيدبنزيدبنيعاربنتلثبيتةسائبةحذيفةأبيمولىسالم:هثامابنقال

،فتبناه،ربيعةبنعتبةبنحذيفةأبيالىفانقطعسئبتة،الأوسبنمالكبنعوفبنعمروبنعوف

سالمافأعتقت،عتبةبنحذيفةأبيتحتيعاربنتثبيتةكانت:ويقال،حذيفةأبيمولىسالم:فقيل

حذيفة.ابيمولىسالم:فقيلسائبة

الأشهل،عبدبنىاخيوقشبنبشربنعئادعلئجابر،بنغزوانبنعتبةونزل:اسحاقابنقال

الأشهل.عنددارفي

فلذلكالئجار،بنيدارفي،ثابتبنحئانأخيالمتذربنثابتبنأؤسعلىعفانبنعثمانونزل

قتل.حينويبكيهعثمانيدبئحئانكان

ذلكأياعلمفالدعزبا؛كانأنهوذلك،خيثمةبنسعدعلىالمهاجرينمنالاعزابنزل:يقالوكان

.كان
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!كروالرسولهجرة

:الهجرةفيبكروأبيعليتأخر

معهيتخثفولم،الهخرةفيلهيؤذنأنيتتظرالمهاجرينمناضحابهبغدبمكةع!عاللهرسولوأقام

الصديققحافةابيبنبكروابو،طالبابيبنعليئالأ،فتناوحيسمنإلأالمهاجرينمناحدبمكة

"لا:-لمج!اللهرسوللهفيقول،الهجرةفي-لمجحاللهرسوليستأذنماكثيرابكرابووكانعتهما،اللهرضي

يكونه.انبكرابوفيطمعصاحبا"،لكيخعلاللهلعلتغجل

ىظ:الرسولأمرفيوتشاورهم،قريشمنالملااجتماع

بجرغيرهممنوأضحابشيعةلهصارتقذعسوواللهرسولانقريمثقرأتولما:اسحاقابنقال

منعة،منهمواصابوادارا،نزلواقذأئهمعرفوا؛اليهمالمهاجرينمنأصحابهخروجوراوا،بلدهم

داروهي-الئدوةدارفيلهفانجتمعوا،لحربهمانجمعقدانهوعرفوا،اليهمجميي!اللهرسولخروجفحذروا

أمرفييصنعونمافيهايتثاورون-فيهاإلاامراتفضيلاقريشكانتالتيكلاببنقصي

.خافوهحين-كي!اللهرسول

أبيجبربنمجاهدعن،نجيحأبيبنعبدالهعناصحابنا،منائهملامنفحدثني:اسحاقابنقال

نأواتعدوالذلكاجمعوالما:قالعنهما،اللهرضيعئاسبنعبداللهعن،ائهملاممنوغيره،الحخاج

ذلكوكان،لهائعدواالذياليومفيغدوا،ع!ي!اللهرعمولامرفيفيهاليتشاورواالندوةدارفييدخلوا

فلماالدار،بابعلىفوقفبتلةعليهجليلشينيهيئةفي،ابليسفاعترضهم،الزخمةيوميسمىاليوم

معكمفحضر،لهائعدتمبالذيسمعنجدأفلمنشيخ:قال؟السيخمن:قالوابابهاعلىواقفاراوه

وقد،معهمفدخل،فاذخل،أجل:قالواونضحا،رأيامنهيغدمكملاانوعسى،تقولونماليسمع

قريث!اشراففيهاانجتمع

.حرببنسفيانوابو،ربيعةبنوشيبة،ربيعةننعتبة:شممسعبدبنيمن

نوفل.بنعامربنوالحارث،مطعمبنوجبير،عديننطعيمة:منافعبدبننوفلبنيومن

.كلدةبنالحارثبنالنضر:قصيبنعندالداربنيومن

بنوحكيم،المطلببنالأسودبنوزفعة،هشامبنالبخترقيأبو:العزىعبدبناسدبنيومن

.حزام

.هامبنجهلأبو:مخزومبنيومن

.الحجاجابناومنئهنبيه:سفمبنيومن

قريخثبى.منئعدلاممنوغيرهم،معهمكانومن،خلفبنامثة:جمحبنيومن

عليناالوثوبعلىنأمنهماواللهفانا،رايئمقدماامرهمقكانقدالرجلهذاان:لبغضبىبغضهمفقال

الحديد،فياخبسوه:منهمقائلقالثمفتشاوروا،:قالرايا،فيهفاجمعواغيرنامناتبعهقدفيمن

مضىومن،والنابغةزهيراقبلهكانواالذينالسعراءمنأشباههاصابمابهتريصواثمبابا،عليهواكلقوا
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لئنوال!ه،برايلكمهذاما،واللهلا:النجديالثيخفقال،أصابهممايصيبهحتى،الموتهذامنمنهم

يثبواانفلأوشكواإضحابهالىدونهأغلقتمالذيالبابوراءمقإفرهليخرجنتقولونكماحبستموه

فيفاتظروا،برأيلكمهذاما،امركمعلىيغلبوكمحتى،بهيكاثروكمثم،أيخديكممنفيتزعوه،عليكم

.غيره

مافواللهعنااخرجفاذابلادنا،منفننفيهأظهرنا،بينمننخرجه:منهمقائلقالثم،عليهفتثاوروا

الشيخقال،كانتكماوإلفتناإفرنافأصلحنا،منهوفرغناعئاغاباذا،وقعحيثولا،ذهبأيننبالي

بماالرجالقلوبعلىوغلبتهمتطقهوحلاوةحديثهحسنترواالم،برأيلكمهذاما،واللهلا:النجدي

وحديثهقولهمنبذلكعليهمفيغلب،العربمنحيئعلئيحلإنامنتمماذلكفعلتملووالله،بهيأتي

بكميفعلثم،أيديكممنانركمفياخذبلادكمفيبهميطأكمحتىاليكمبهميسيرثم،عليهيتابعوهحتى

هذا.غيررأيافيهدئرواأراد،ما

أباياهووما:قالوابعد،عليهوقغتماراكممالرأيافيهليانوالله:هثامبنجهلابوفقال:قال

سيفامنهمفتىكلنغطيثمفينا،وسيطأنسيباجليداشابافتىقبيلةكلمننأخذإنارى:قال؟الحكم

تفزقذلكفعلوااذافانهم،منهفنستريح،فيقتلوهواحدرجلضربةبهافيضربوه،اليهيغمدواثمصارما،

لهم،فعقلناهبالعقلمنافرضواجميعا،قومهمحربعلىمنافعبدبنويقدزفلمجميعا،القبائلفيدمه

وهمذلكعلىالقومفتفرق،غيرهرأيلا،الرأيهذا،الرجلقالماالقول:النجديالثيخيقول:قال

له.مجمعون

فراشه:علىعلياواستخلافهع!النبيخروج

:قال،عليهتبيتكتتالذيفراشكعلئالليلةهذهتبتلا:فقال-ظاللهرسول!جبريلفاتى

ع!فهاللهرسولراىفلما،عليهفيثبونيناممتىيرصدونهبابهعلىانجتمعواالليلمنعتمةكانتفلما

لنفانه،فيهفنم،الأخضرالحضرمئهذاببرديوتبئفراشيعلى"نم:طالبإبيبنلعليقال،مكانهم

.ناماذاذلكبردهفيينامبئاللهرسولوكان"متهمتكرههشئءاليكيخلص

وفيهم،لهاجتمعوالما:قال،القرظيكعببنمحمدعنزياد،بنيزيدفحدثني:اسحاقابنقال

العربملوككنتمأفرهعلىتابغتموهانأئكميزعممحمداان:بابهعلىوهمفقال،هشامبنجهلأبو

ذبح،فيكملهكانتقعلوالموان،الأردنكجنانجنانلكمفخعلت،موتكبمبعدمنبعثتمثم،والعجم

فيها.تخرقوننازلكمجعلتثم،موتكمبغدمنبعثتمثم

أتت،ذلكأتولأنا"نعم:قالثم،يدهفيئرابمنحقنةفاخذ،يك!اللهرسولعليهموخرج:قال

يتلووهورؤوسهمعلىالترابذلكيتثزفجعل،يرؤنهفلاعنهأنجصارهمعلئتعالىاللهوأخذأحذهم"

كريل!ئست!ميسرصر!لىظ!اتمرملينلنإتك!الحكيصوأنقزان!:)بشيسمنالاياتهؤلاء

جمد4اللهرسولفرغحتى9]:أبى!ه!ي!ويئلافهتم:)ئاغشينفتمقولهالى-5]اأيى!ه!!ألزجمانع!في

ناارادحيثالىاتصرفثمترابأ،راسهعلىوضعوقدالأرجلمنهميبقولم،الاياتهؤلاءمن

قذ!إال!هخيبكم:قالمحمدا،قالوا:ههنا؟تتتطرونما:ففال،معهميكقلمممنالبفاتاهم،يذهب
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ترونأفما،لحاجتهوانطلقتراباراسهعلىوضعوقدالأرجلامتكمتركماثممحمذ،عليكمخرجوالله

علىعليافيرونيتطلعونجعلواثئم،ترابعليهفاذا،رأسهعلىيدهمنهمرجلكلفوضع:قالبكم؟ما

كذلكيبرحوافلم،بردهعليهنائما،لمحمدهذاانوالله:فيقولون،-كن!اللهرسولببزدمتسجياالفراش

حذثنا.الذيصدقناكانلقدوالله:فقالوا،الفراشعن!هعليئفقامأصبحوا،حتى

!/وإد:لهأنجمعواكانواومااليومذلكفيالقرانمن!اللهاتزلمماوكان:اسحاقابنقال

!!انركتخنروالدالدويشكرويضكرونيخرصذأؤيقتلوكأؤليثبتوككفررأانذينبكيئكر

مىمحكم!التتربضوأقلاتمنون!زببهءئربضشاعربقولون)أتم!:اللهوقول.3]،الأنفال:أ

31].-03الطور:أ!!الصرئصين

الهذلي:ذؤيبأبوقالمنها؟ويعرضيريبما:المنونوريب،الموت:المنون:هشامابنقال

يجزغمنبمعتبليسىوالذفر؟تتوجعوريبهاالمنونامن

له.قصيدةفيالبيتوهذا

.الهجرةفيذلكعند-كن!لنبيهتعالىاللهوأذن:اسحاقابنقال

لذلك:أعدوما،الهجرةفيمج!ي!%النبيصاحبيكونأنفيبكرأبيطمع

لهفقالالهجرةفيع!يماللهرسولاستاذنحينفكان؛مالذارجلا!هبكرأبووكان:اسحاقابنقال

نفسةيعنيانما!داللهرسوليكونبانطمعقدصاحبا"لكيجداللهلعلتغجل"لا:!كج!اللهرسول

لذلك.اعدادايغلفهمادارهفيفاختبسهماراحلتينفابتاع،ذلكلهقالحين

المدينة:الى-لمجي!%هجرتهحديث

كان:قالتائها،المؤمنينأمعائثةعنالزبير،بنعروةعن،ائهملامنفحدثني:اسحاقابنقال

كاناذاحتى،عشيةواما،بكرةاما:النهارطرفياحدبكرابيبيتياتيانجم!اللهرسوليخطىءلا

جم!اللهرسولاتانا،قومهظهرفيبينمنمكةمنوالخروجالهجرةفي-لمج!هاللهلرسولفيهإذنالذياليوم

إلاالساعةهذه-لمج!هاللهرسولجاءما:قالبكرابوراهفلما:قالتفيها،ياتيلاكانساعبمافيبالهاجرة

بكرأبيعندوليس،-لمج!هاللهرسولفجلس،سريرهعنبكرأبولهتاخردخلفلما:قالت،حدثلأمبر

الله،رسوليا:فقالعتدك"،منعني"أخرفي:لمجي!اللهرسولفقالبكر،أبيبنتاسماءوأختيأناالأ

فقال:قالتوالهخرة"الخروجفيليأذنقدالله"ان:فقال!واميابيفداكذاك؟وما،ابنتايهماانما

يبكيأحدااناليومذلكقنلتطشعرتمافوالله:قالت"الصحبة":قال،اللهرسولياالصحبة:بكرابو

لهذا،أعددتهماكنتقدراحلتانهاتينان،اللهنبييا:قالثميومثذ،يبكيبكرأبارايتحتىالفرحمن

وكان،عمروبنسفمبنيمنامرأةافهوكانتبكر،بنالدئلبنيمنرجلا-أرتطبنعبداللهفاستأجرا

لميعادهما.يرعاهماعندهفكانتاراحلتيهما،اليهفدفعا،الطريقعلى--يدلهمامشركا

مج!اةالرسولبهجرةيعلمكانمن

أبيبنعليئالأ،خرجحينيك!أحداللهرسولبحروج،بلغنيفيما،يعلمولم:اسحاقابنقال
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بخروجه،اخبره،بلغنيفيما،عخيحاللهرسولفانعليأمابكر؛أبيوال،الصديقبكروابو،طالب

وكان،للناسعندهكانتالتيالودائععشيحاللهرسولعنيؤديحتى،بمكةبغدهيتخلفانوامره

عسسه.وأمانتهصذقهمنيغلملما؛عندهوضعهإلأعليهيخشىشيئةعندهاحدبمكةليس!اللهرسول

الغار:فيبكرأبيمع!هالرسولقصة

لأبيخوخةمنفخرجاقحافةابيبنبكراباأتىالخروجلمجرواللهرسولأنجمعفلما:اسحاقابنقال

بكرأبيبنعبداللهابنهبكرأبووامر،فدخلاه،مكةباسفلجبلبثورغايىالىعصداثم،بيتهظفرفيبكر

وامرالخبر،مناليومذلكفييكونبماأمسىاذايأتيهماثمنهارهفيهماالناسيقولمالهمايتسمعان

اشماءوكانتالغار،فيافسىاذايأتيهماعليهما،يريحهاثمنهارهغنمهيرعىانمولاهفهيرةبنعامر

يضلحهما.بماأفستاذاالطعاممنتاتيهمابكيرابيبنت-

انتهى:قالالبصريالحسنأبيبنالحسنأن،العلماهلبعضوحدثني:هشامابنقال

أفيهلينظرالغار،فلمس،ي!اللهرسولقبل!نهبكيرابوفدخلليلا،الغارالىبكروأبويك!اللهرسول

بنفسه.-لمج!اللهرسوليقيحية؟اوسبع

الغار:فيوهماوصاحبهوالرسولبشؤونيقومونفهيرةوابنبكرأليابنا

مائةفقدوهحينفيهقريمثقوجعلتبكر،ابوومعهثلاثاالغارفيع!عاللهرسولفاقام:اسحاقابنقال

ومابهيأتمرونمايسمع،معهمنهارهقريشفييكونبكرأبيبنعبداللهوكان،عليهميرذهلمنناقة

،فهيرةبنعامروكانالخبر،فيخبرهماافسىاذايأتيهماثمبكروابيي!اللهرسولشأنفييفولون

وذبحا؟فاحتلبا،بكرأبيغنمعليهماأراحأفسىفاذا؛مكةافلرعيانفييرعى،!ه،بكرابيمولى

إذاحتى،عليهيعفيحتىبالغنماثرهفهيرةبنعامرائبعمكةالىعندهمامنغدابكرابيبنعبداللهفاذا

له.وبعيبرببعيريهمااستأجراهالذيصاحئهماأتاهماالناسعنهماوسكنالثلاثمضت

:النطاقبذاتأسماءتسميةسبب

ارتحلافلماعصاما،لهماتجعلأنونسيتبسقرتهما،عنهمااللهرضيبكرابيبنتاسماءواتتهما

به.علقتهاثمعصاما،فتجعلهنطاقهافتحل،عصاثملهاليسفاذاال!قرةلتعلقذهبت

لذلك.النطاقذات:بكرابيبنتلأسماءيقالفكان

نأارادتلماانها:وتفسيره،النطاقينذات:يقولالعلمافلمنواحدغيروسمغت:هثابمابنقال

بالاخر.واتتطقتبواحد،ال!قرةفعفقت:باثنيننطاقهاشقتال!قرةتعلق

-لج!:للرسولراحلةيقدمبكرأبو

اركب:قاللم،افضلهمالهقدمعسحاللهرسولالىالراحلتين!،،بكرأبوقربفلما:اسحاقابنقال

أنتبأبي،اللهرسوليالكفهي:فقال،لي"لي!بعيراأزكبلا"اني:!اللهرسولفقال،واميأبيفداك

يالكهي:قال"بهاخذتها"قد:قال،وكذاكذا:قالبه؟"انجتغتهاائذيالثمنماولكن،"لا:قال،وامي

الطريق.فيليخدمهماخلفهمولاهفهيرةبنعاهر،!هالضديقبكرابووأزدف،وانطلقافركيا،اللهرسول
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لأسماء:جهلأبيضرب

!نهبكروأبوعي!اللهرسولخرجلما:قالتانهابكرأبيبتتاسماءعنفحدثت:اسحاقابنقال

أين:فقالوا،اليهمفخرجتبكر،ابيبابعلىفوقفوا،هشامبنجهلأبوفيهم،تريشمننفرأتانا

فاحشأوكان،يدهجهلابوفرفع:تالت؟أبيأينواللهأدريلا:قلت:تالتبكر؟أبيبنتياأبوك

قرطي.منهاطرح،لطمةخديفلطمخبيثا،

هجرته:فيمج%الرسولطريقعنالجنمنالهاتفخبر

منالجنمنرجلاقبلحتى-لمج!هاللهرسولوجهاينندريومالياليثلاثفمكثنااتصرفوا،ثم:قالت

خرجحتى،يرؤنهوماصوتهيسمعونليتبعونهالناسوان،العربغناءشغرمنبابياقييتغنىمكةأسفل

:يقولوهو،مكةاعلىمن

مغبدأئمخيمتيئحلأرفيقينجزالهخيرالناسرثاللهجزى

محضدرفيقافسىمنفاقلحتروحاثثمبالبرنزلاهما

بمرصدللمؤمنينومقعدهافتاتهممكانكغببنيليهن

معبد:أمنسب

نزلاهماو،خيمتيحلا:وقوله،خزاعةمنكعببنيمنامراة،كغببنتمعبدام:هشامابنقال

.اسحاقابنغيرعنترؤحا؛ثمبالبر

وخهحيثعرفناقولهسمغنافلما:عنهمااللهرضيبكرابيبنتالسماءتالت:اسحاقابنتال

بنوعامر،!هالصذيقبكروأبو-لمج!و،اللهرسول:اربعةوكانوا،المدينةالىونجههوان،ع!ي!اللهرسول

دليلهما.أزقطبنوعبداللهبكر،ابيمولىفهيرة

اريقط.بنعبدالله:ويقال:هشامابنقال

بكر:أبيهجرةبعدرأسماءقحافةأبو

اسماءجدتهعن،حدثهعئاداأباهأنالزبير،بنعبداللهبنعئادبنيحيىفحدثني:اسحاقابنقال

ومعه،كلهمالهبكرأبواحتملمعهبكرابووخرجج!اللهرسولخرجلما:تالتبكر،ابيبتت

ذهبوقذ،قحافةابوجديعلينافدخل:ثالت،معهبهافاتطلق،الافستةاودرهمآلافخمسة

لناتركقدانه،أبتياكلا:قلت:قالت،نقسهمعبمالهفجعكمقدلأراهاني،والله:فقال،بصره

وضعتثمفيها،مالهيضعأبيكانالبيتفيكر؟فيفوضغتهااخجارافأخذت:قالتكثيرا،خيرا

:فقال،عليهيدهفوضع:قالت،المالهذاعلىيدكضع،أبتيا:فقلت،بيدهاخذتثمثوبا،عليها

ولكنيشيعأ،لناتركماواللهولا،لكمبلاعهذاوفي،اخسنفقدهذالكمترككانإذا،بأسلا

بذلك.الثيخأسكنأنأرذت

عياإ:اللهالرسولأثرفيورىبهسراقة

عمهعن،ابيهعن،حدثهجعشمبنمالكبنعبدالرحمنان،الرهريوحدثني:اسحاقابنقال
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فيهقريعقجعلتالمدينةالىمهاجرامكةمنع!ي!الكرسولخرجلما:قال،جعشمبنمالكبنسراقة

:فقالعلينا،وقفحتىمنارجلأقبلاذقوميناديفيجالسآنافبينا:قال،عليهمردهلمنناقةمائة

نأبعينياليهفأومأت:قال،واصحابهمحمدالاراهمانيآنفاعليمزواثلاث!ركبةرأيتلقد،والله

ثمقليلأ،ثمكثت:قال،سكتثم،لعله:قال،لهمضائةينتغون،فلانبنوهمائما:قلتثم،اشكت

دبرمنليفأخرج،بسلاحيوأمرت،الواديبطنالىليفقيدبفرسيامرتثم،بيتيفدخلتقمت

فاشتفسمت،قداحيأخرنجتثم،لأمتيفلب!ن!تاتطلفتثمبها،استقسمالتيقداحيأخذتثم،حجرتي

:قال،الناقةالمالةفآخذقريشعلى5اردأنارجووكنت:قال،يضرهلا:أكرهالذيالسهمفخرجبها،

أخرجتثم:قالهذا؟ما:فقلت:قال،عنهفسقطتبيعثربييثنتدفرسيفبينما،أثرهعلئفركبت

فيفركبت:قال،أتبعهأنالأفأبيت:قال5،يضرلا:اكرهالذيالسهمفخرجبها،فاستقسمتقداحي

قداحيأخرجتثم:قالهذا؟ما:فقلت:قال،عنهفسقطت،بيعثربييشتذفرسيفبينا5،اثر

بدافلما،أثرهفيفركبت،أتبعهاقالأفأبيت:قال5،يضرلا:اكرهالذيالسهمفخرجبها،فاستقسمت

الارضمنيديهانتزعثم،عنهوسقطت،الارضفييداهفذهبت،فرسيبيعثرورأيتهمالفوملي

،القومفناديخت:قال،ظاهروأنه،منيمغقدانهذلكرأيتحينفعرقت:قال،كالإعصاردخانوتبعهما

:قال،تكرهونهشيءمنييأتيكمولاأريبكملافوالله،اكلمكمأنطروني،جعشمبنسراقةانا:فقلت

ليتكتب:قلت:قالبكر،ابوذلكفقال:قالمئا؟"تبتنيوماله"قل:بكرلأبي-لمجحالكرسولفقال

بكر".؟لاياله"اكت!ت:قال،وبينكبينيايةيكونكتابا

سراقة:إسلام

ثم،كنانتيفيفجعلتهفأخذته،اليالقاهثم،خزفهفيأورقعةفيأوعظمفيكتاباليفكتب:قال

حنيننمنوفرغ-لمجتاللهرسولعلىمكةفتحكاناذاحتى،كانمماشيئأاذكرفلمفسكترجغت

:قالالأنصار،خيلمنكتيبةفيفدخلت:قال.بالجغرانةفلقيته5،لالقاالكتابومعيخرجتوالطائف

ناقته،علىوهو-لمج!اللهرسولمنفدنوت:قالتريد؟ماذا،اليك:ويقولونبالرماحيقرعوننيفجعلوا

الله،رسوليا:قلتثم،بالكتابيديفرفعت:قال،جمارةكأنهاغرزهفيساقهالىانطرلكانيوالله

منه،فدنوت:قال"اذنهوبر،وفاء"يومع!اللهرسولفقال:قال،جغشمبنسرافةانا،كتابكهذا

منالضالةاللهرسوليا:قلتأنيالأ،أذكرهفماعنهقياللهرسولأسالشيئاتذكرتثم،فأسلمت

حزىكبدذاتكلفي"نعم:قالأسقيها؟أنفيأنجبرمنليهل،لإبليملأتهاوقدحياضيتغشىالإبل

صدقتي.-يخ!اللهرسولالىفسقتقوميالىرجغتثم:قال275].و2232/المسندفيأحمدأأنجر"

جعشم.بنمالكبنالحارثبنعبدالرحمن:هثامابنقال

هجرته:فيلمج!طريقه

علىبهمامضىثم،مكةأسفلبهماسلكأرقطبناللهعبددليلهمابهماخرجفلفا:إسحاقابنقال

حتىبهمااستجازثم،أمجاسفلعلىبهماسلكثم،عسفانمنأسفلالطريقعارضحتىالساحل
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بهماسلكثمالخزار،بهمافسلكذلكمكانهمنبهمااجازثمقديدا،اجازانبعد،الطريقبهماعارض

لقفا.بهماسلكثم،المراةثنية

الهذلي:خويلدبنمغقلقاللقتا؛ويقال:هشامابنقال

والنحاماثلةبينلحيئلقمبأهلمنمحلبانزيعا

قالفيما،مجاج:ويفال-محاجمدلجةبهمااستبطنثم،لقفمدلجةبهمااجازثم:اسحاقابنقال

:ويقال:هشامابنقال-الغضوينذيمنمرجحبهماتبطنثم،محاجمرجحبهماسلكثم-هشامابن

بطنمنسليمذابهماسلكثمالأنجرد،علىثمالجداجدعلىبهماأخذثمكشرذيبطنثم-انعضوين

العبابيد.علىثم،نغهنمدلجةاعداء

العبابيب.:يريد،العثيانة:ويفال،انعبابيب:ويقال:هشامابنقال

.هشامابنقالفيما،القاحة:ويقال،الفاخةبهمااجازثم:اسحاقابنقال

منرجل!حاللهرسولفحمل،ظهرهمبغضعليهماانجطاوقدالعرجبهماهبطثم:هشامابنقال

له،غلامأمعهوبعث،المدينةالىالزداء،ابن:لهيقاللهجملعلىحجر،بنأؤس:لهيقال،اسلم

ركوبة-يمينعنالعالرثنيةبهمافسلك،العرجمندليلهمابهماخرجثم،هنيدةبنمسعود:لهيقال

بنعمروبنيعلىقباء،بهماقدمثم،رئمبطنبهماهبطحتى-هشامابنقالفيماالغالر،ثنية:ويقال

الشمسوكادتالضحاءاشتدحين،الاثنينيومالأولربيعشفرمنخلتليلةعشرةلاثنتيئ،عوف

تغتدل.

:قباءءلجي!!قدرمه

بنعبدالرحمنعنالزبير،بنعروهعنالزبير،بنجعفربنمحمدفحدثني:اسحاقابنقال

بمخرجسمعنالماقالوا:،-جحاللهرسولاصحابمنقوميمنرجالحدثني:قال،ساعدةبنعويمر

-!ير،اللهرسولنتتظرحزتناظاهرالىالصبحصلينااذانخرجكناقدومهوتوكقنامكةمن-لجحاللهرسول

إذاحتى،حاؤةأيابمفيوذلكدخلنا،ظلأنجدلمفاذا،الظلالعلىالشمستقلبناحتىنبرحما،فوال!ه

وقدمبيوتنا،دخلناظلينقلمإذاحتىنجلسكناكماجلسنايكئاللهرسولفيهقدمالذياليومكان

نتتظروأئانضنعكئاماراىوقداليهود،منرجلراهمناؤلفكان،البيوتدخلناحين-!يرواللهرسول

إلىفخرجنا:قالجاء،قدجذكمهذا،قيلةبنييا:صوتهباعلىفصرخعلينا،ع!اللهرسولقدوم

جمك!هاللهرسولراىيكنلمواكثرنا،سنهمثلفي!ةبكرابوومعه،نخلةطلفيوهو،يك!حاللهرسول

فاظثهبكرابوفقام!كنتاللهرسولعنالظلزالحتىبكر،أبيمنيعرفونهوما،الناسوركبه،ذلكقبل

ذلك.عندفعرفناه،بردائه

بقباء:لمج!!منازله

،عوفبنعمروبنياخي،هدمبنكلثومعلى-يذكرونفيما-عئاللهرسولفنزل:اسحاقابنقال

:هدمبنكلثومعلىنزلانهيذكرمنويقول،خيثمةبنسعدعلىنزلبل:ويقالعبيد،بنياحدثم
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أنهوذلك،خيثمةبنسعدبيتفيللناسجلسهدمبنكلثوممنزلمنخزجإذا-!اللهرسولكانانما

:يقالهنالكفمن،المهاجرينمنمجنهاللهرسولأضحابمنالاعزابمنزلوكان،لهاهللاعزباكان

كلآ؟كانذلكأيأعلمفالله،الاعزاببيت:خيثمةبنسعدلبيتيقالوكان،خيثمةبنسعدعلىنزل

سمعنا.تد

بقباء:بكرأبيمنزل

قائل:ويقول،بالستحالخزرجبنالحارثبنياحد،إسافبنخبيبعلى!تهالصديقبكرابوونزل

.الخزرجبنالحارثبنياخيزهير،أبيبنزيدبنخارجةعلىمنزلهكان

بقباء:طالبأبيبنعليمنزل

التيالودائع-!يمالهرسولعنأدىحتىوايامها،لياليثلاثبمكة!طالبابيبنعليئوأقام

.هدمبنكلثومعلىمعهفنزل-لمج!،اللهبرسوللحقمنهافرغاذاحتى،للناسعندهكانت

:الأصناموتكسيرهحنيفبنسهل

لها،زؤجلاامراةبفباءكانت:يقول،ليلتيناوليلةبقباءاقامتهكانتوانما،طالبابيبنعليئفكان

معه،شيثافيعطيها،اليهفتخرجبابها،عليهافيضرب،الليلجوفمنيأتيهاانسانأفرأيت:قال،مسلمة

ليلةكلبابكعليكيضربالذيالرجلهذامن،اللهأمةيا:لهافقلت،بشأنهفاسترنجت:قال،فتأخذه

بنسهلهذا:قالتلك؟زوجلامسلمةامرأةوانتهو،ماأذريلاشيئافيغطيكاليهفتخرجين

جاءنيئمفكسرها،قومهأوثانعلىعداأمسىفاذا،ليأحدلاامرأةأنيعرفقد،واهببنحنيف

عندههلكحتى،حنيفبنسهلأمرمنذلكيأثرعنهاللهرضيعليئفكانبهذا،احتطبي:فقالبها،

.بالعراق

بنسهلبنسعدبنهند؛عنهاللهرضيعليحديثمنهذا،وحدثني:اسحاقابنقال

!ه.،حنيص

بناءمسجدقباء:

ويومالثلاثاءويومالاثنينيوم،عوفبنعمروبنيفيبقباءياللهرسولقآقام:اسحاقابنقال

.مسجدهوأشس!،الخميسويوم،الاربعاء

المدينة:الىقباءمنلمجي!خروجه

مناكثرفيهممكثأنهيزعمونعوفبنعمرووبنو،الجمعةيومأظهرهمبينمنالفهأخرجهثم

فيفصلأها،عوفيبنسالمبنيفىالجمعةيكيماللهرسولفادركت.كانذلكايأعلمفالته؛ذلك

بالمدينة.صلأهاجمعةأؤلفكانترانوناء،واديالواديبطنفيالذيالمسجد

محندها:نزولهلبغيمج!رولهالقبائلاعتراض

رسوليا:فقالوا،عوفبنسالمبنيمنرجاليفينضلةبنعبادةبنوعباس،مالكبنعتبانفاتاه
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سبيلها،فخلوا،لناقته"مأمورةفانهاسبيلها"خلوا:قال،والمنعةوالعدةالعددفيعندنااقم،الفه

بياضة،بنيمنرجالفيعمرو،بنوفروةلبيدبنزيادتلقاهبياضةبنيداروازنتاذاحتى،فانطلقت

فخلوا"،مأمورةفانهاسبيلها"خفوا:قال،وانمنعةوالعدةالعددالىالينا،هلم،اللهرسوذيا:فقالوا

منرجاليفيعمرو،بنوالمتذرعبادةبنسعداعترضهساعدةبنيبدارمرتاذاحتى،فانطلقتسبيلها،

مائورة"،فانهاسبيلها"خلوا:قال،وانمنعةوالعدةالعددالىالينافلم،اللهرسولطيا:فقالوا،ساعدةبني

الربيعبنسعداعترضه،الخررجبنالحارثبنيداروازنثاذاحتى،فانطلقتسبيلها،فخفوا

هفئم،اللهرسوليا:فقالوا،الخزرجبنالحارثبنيمنرجاليفي،رواحةبنوعبداللهزيدبنوخارجة

مزتإذاحتى،فاتطدقتسبيدها،فخفوا"،مأمورةفانهاسبيلها"خلوا:قال،والمنعةوالعدةالعددالىالينا

اعترضها-نسائهماحدىعميروبنتسلمى،المطلبعبدإمدتيا:اخوالهوهم-النجاربنعدقيبنيبدار

رسوليا:فقالواالنجار،بنعدقيبنيمنرجاليفي،خارجةأبيبناسيرةسليطوأبو،قيسبنسليط

سبيلها،فخفوا"،مأمورةفانهاسبيلها"خلوا:قال،والمنعةوالعدةالعددالىأخوالكإلىهلم،الله

فاتطلقت.

النجار:بنمالكبنيبدار-لجي!ناقتهمبرك

يتيمينلغلامينمربديومئذوهووم!،مسجدهبابعلىبركتالنجاربنمالكبنيداراتتاذاحتى

عمرو؛ابنيوشهيلسهلعفراء:بنمعاذحجرفيوهماالنجار،بنمالكبنيمنئمالنجار،بنيمن

لافيمامهالهاواضعع!ماللهورسولبعيد،غيرفسارتوثبتيتزذ؛لمعليهايك!الكورسولبركتفلما

ووضعتورزمتتحلحلتثم،فيهفبركتمرةأولمبركهاالىفرجغتخلفها،الىالتفتتثم،بهيثنيها

عليهونزل،بيتهفيفوضعهرخلهزيدبنخالدأيوبأبوفاختمل،ياللهرسولعنهافتزلجرانها،

ابنيوسهيللسفلاللهرسولياهو:عفراءبنمعاذلههوبرفقاللمنالمربدعنوسأل،!هاللهرسول

مسجدا.فاتخذه،منهوسازضيهما؛لييتيمانوهماعمرو،

-لمجياإ:ومساكنهالمدينةمسجدبناء

مسجدهبنىحتىأيوبأبيعلىيفهاللهرسولونزلمسجدا،يننىأنو!اللهرسوذبهفامر:قال

والانصار،المهاجرونفيهفعمل،فيهالعملفيالمسلمينليرغبيك!ضاللهرشولفيهفعمل،ومساكنه

المسلمين:منقائلفقال،فيهودأبوا

المضللالعملمنالذاكيغملوالنبئقعدنالثق

:ويقولون،يئن!ونهوهمالمسلمونوارتجز

والمهاجرةالأنصارارحماللهمالاخرةعييشا*اعيهـشلا

برجز.ولي!،كلامهذا:هشامابنقال

المه!اجرينارحماللهم،الأخرهمش!الاميش"لايك!:اللهرسولفيفول:اسحافابنقال

225].3/الانصارمناقبفيبنحوهالبخاري[اخرجهوالأتصار".
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له:الباغيةالفئةبقتللعمارع!ي!!الرسولاخبار

لاماعليئيحملونقتلوني،اللهرسوليا:فقال،باللبناثقلوهوقدياسر،بنعمارفدخل:قال

جعدا،رجلاوكان،بيدهوفرتهيتفضع!اللهرسولفرايت:لمجرالنبيزوجسلمةأمقالت،يحملون

فيبنحوهمسلم[اخرجه."الباغيةالفئةتفتلكانما،يفتلونكبائلىينليـوا،سميةانجن"ؤبح:يقولوهو

1592].برقمالفتن

المسجد:بناءفيطالبأبيبنعليارتجاز

يومئذ:!تهطالبأبيبنعليئوازتجز

وقاعداقائمافيهايدابالمساجدايغمرمنيستويلا

حائداالغبارعنيرىومن

ابيبنعليأنبلغنافقالوا:الرجز،هذاعنبالشغرالعلمأفلمنواحدغيرسالت:هثامابنقال

.غيرهامقائلهأهويدرىفلا،بهارتجزطالب

بها.يرتجزفجعلياسر،بنعضارفأخذها:اسحاقابنقال

حدثنافيما،بهيعرضإنماانهقياللهرسوقاصحابمنرجلظناكثر،فلما:هشامابنقال

الرجل.اسحاقابنسمىوقد،اسحاقابنعن،البكائيعبداللهبنزياد

بعمار:كيا!الرسولوصاة

العصاهذهساعرضلأرانيانيوالله،سمئهابنيااليوممتذتقولماسمغتقد:فقال:اسحاقابنقال

الجتةالىيذعوهم،ولعئابىلهم"ما:قالثمع!،اللهرسولفغضب:قالعصا،يدهوفي:قال،لانفك

.فانجتنبوه"ي!نشبقنلمالرجلمنذلكبلغفاذا،وأتفيعينىبينماجفدةعئاراان،النارالىوبدعونه

مسجد:أولبنىمن

بنعمارمسجدابنىمنأؤلان:قال،السعبيئعنزكرياء،عنعيينةبنسفيانوذكر:هشامابنقال

ياسر.

:أيوبأبيضيافةفي

إلىاتتقلثم،ومساكنهمسجدهلهبنيحتىأيوبابيبيتفيلمج!اللهرسولفأقام:اسحاقابنقال

كا.ورضوانهعليهالهرحمة،أيوبأبيبيتمنمساكنه

السماعي،رهمابيعن،اليزنيعبداللهبنمرثدعن،حبيبأبيبنيزيدوحدثني:اسحاقابنقال

فيايوبوامواتا،ال!فلفينزل،بيتيفي-جم!اللهرسولعليئنزللما:قال،أيوبأبوحدثني:قال

فاظهر،تحتيوتكون،فوقكأكونانواعظملأكرهاني،واميانتبأبي،اللهنبييا:لهفقلتالعلو،

نكونأقيتشاناوبمنبناأزفقان،أئوبإنا"يا:فقال،ال!فلفيفنكوننحنوننزلالعلو،فيفكنانت

فيهلناحثانكسرفلقد،المسكنفيفوقهوكنا،سفلهفي!اللهرسولفكان:قال".البيتسقلفي
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مج!!اللهرسولعلىيقطرأنتخوفاالماءبهاننسفغيرهالحاثمالنالنابقطيفبماايوبوأمأنافقمتماء

فيؤذيه.شيبمنه

يدهموضعأيوبوأماناتيممتفضلهعليناردفاذا،اليهبهنبعثثمالعشاءلهنضنعوكنا:قال

فردهثومأ،أوبصلألهجعلناوقدبعشائهليلةاليهبعثناحتى،البركةبذلكنبتغيمنهفاكلنا

رددت،وأميأنتبأبي،اللهرسوليا:فقلتفزعا،فجئته:قالاثرا،فيهليدهارولم-لمجماللهرسول

بذلكنبتغي،يدكموضعأيوبوامألاتيفمتعليناردذتهاذاوكنت،يدكموضعفيهأرولم،عشاءك

ولم،فأكلناه:قال،فكلوهالتمفأما،أناجيرجلوأنا،الشجرةهذهريحفيهوجدت"انن:قال،البركة

بعد.الشجرةتلكلهنصنع

بالمدينة:لمج%الرسولالىالمهاجرينتلاحق

مفتونإلاأحدمتفمبمكةيبقفلم،جمي!اللهرسولالىالمهاجرونوتلاحق:اسحاقابنقال

لمجم،اللهرسولوإلىوتعالىتباركاللهالىوأموالهمبأهليهممكةمنهجرةاهليوعمتولم،محبوسقاؤ

الئكير،وبنو،أمئةبنيحلفاء،رئاببنجحشوبنو،جمحبنيمنمظعونبنو:مسفوندورأهلالا

ساكن.فيهاليس،هجرةبمكةغلقتدورهمفان؟كعببنعدقيبنيحلفاء،ليثبنسعدبنيمن

جحش:بنيدارعلىسفيانأبيعدوان

بنعمرومنفباعهاحزببنسفيانابوعليهاعدادارهممنرلاببنجحشبنوخرجولما

ذلكذكر،بدارهمسفيانأبوصنعماجحشبنيبلغفلمالؤي،بنعامربنياخي،علقمة

بهاالقهيغطيكأنعبداللهياترضىأألا-وو:اللهرسوللهفقالعح!،اللهلرسولجحشبنعندالله

أبوكلمه،مكة-جماللهرسولاقتتحفلمالك"."فذلك:قالبلى،:فال"الجنةفيمتهاخيرادارا

قإأحمد،أباياأحمد:لابيالناسفقال-رو،اللهرسولعليهفابطأ،دارهمفيأحمد

كلامعنفامسك!،اللهفيمنكماصيباموالكممنشنيءفيترجعواأنيكره-جيرواللهرسول

:سفيانلابيوقال،ىلمجيئاللهرسول

ندامهعواقبهأميرعنلسقياناباانجلغ

الغرامةعتكبهاتقضيبغتهاعمكانجندار
القسامهمجتهدالناسبربالفهوحليفكم

الحمامهطوقطوقتهابهااذهمتبهااذهست

شركه:علىبقيومن،الإسلامانتسار

الداخلة،السنةمنصفرالى،الأولربيعشهرقدمهااذبالمدينةع!هاللهرسولفاقام:اسحاقابنقال

دورمنداريبقفلنمالأنصار،منالحيئهذااسلاملهواستخبم،ومساكنهمسجدهفيهالهبنيحئى

منحيوهم،اللهاوصوتلك،وامئةووائلوواقفخطمةمنكانماالأاهلها،اسلمالأالانصار

شركهم.علىأقاموافانهم،الأوص
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:والسلامالصلاةعليهلهخطبةأول

نقولأنباللهنعوذ-عبدالرحمنبنسلمةابيعنبلغنيفيما-ح،اللهزسولخطبهاخطبةاولوكانت

بعد:"أما:قالثم،أهلههوبماعليهوأثنى،اللهفحمد:فيهمقامأنه-يقللمما!فاللهرسولعلى

ربه،لهليقولنثم،راعلهالي!غنمهليدعنثمأحدكمليضعقنواللهتنلمن،لأتفسكمفقذمواالناسأيها

فما؟عليكوأقضلتمالأوآليتك،فبفغكرسولييأتكألم:دونهيحجبهحاجثولاترجمانلهولي!

نأاستطاعفمن،جهنمغيريرىفلاقدامهليتظرنثمشيئا،يرىفلاوشمالأيمينافلينظرنلنف!سك؟قدمت

عسرالحـنةتجزىبهافان،طيبةفبكلمي!يجدلمومن،فليقعلتمرةمنبشقولوالنارمنوجههيقي

".وبركاتهاللهورخمةعلبكموالئلامضغ!،سبعمائةالىأفثالها

ىلج!%:الثانيةخطبته

وأستعينه،أخمده،للهالحمد"ان:فقال،أخرىمرةالناس-جم!اللهرسولخطبثم:اسحاقابنقال

وأشهد،لههاديفلايضللومن،لهمضلفلااللهيهدهمنأعمالنا،وصيئاتاثفسناشرورمنبالذنعوذ

فياللهزئنهمنأقلحفد،وتعالىتباركاللهكتابانحدبثأخسنان،لهشربكلاوخدهاللهالأالهلاأن

وأنجلغه،الحديثأخسنانه،الناسأحاديثمنصواهماعلىواختارهالكقر،بغدال!!نملامفيوأذخله،فلبه

منفانه،قلوبكمعتهتفسولاوذكرهاللهكلامتملواولا،قلوبكمكلمنالفهأحئوا،الفهأحثماأحئوا

منوالضالحالعباد،منومضطفاه،الأعمالمنخيرتهاللهسماهقد،ويضطفىيختاراللهبخلقماكل

تقاته،حقوائقوهشيئا،بهتشركواولااللهفاعبدوا،والحرامانحلالمنالناسأوتيماكلومن،انحديث

،عهدهيتكثأقيقضسباللهان،بينكماللهبروحوتحائوا،بأقواهكمتقولونماصالحاللهواضدفوا

".عليكموالسلام

يهود:وموادعةو|لأنصارالمهاجرينمجبينكتابه

وعاهدهم،يهودفيهوادعوالأنصار،المهاجرينبينكتاباع!اللهرسولوكتب:اسحاقابنقال

منكتابهذا،الرحيمالرحمنالله"بسم:عليهمواشترط،لهموشرط،وافوالهمدينهمعلىوأقرهم

أمةانهم،محهموجاهدبهمفلحقتبعهمومنويثربفربثيمنوالمسلمينالمومنينبينيالنبئمحمد

بالمعروفعانيهميقدونوهم،ببنهميتعاقلونرنجعتهمعلىقريشمنالمهاجرون،الناسدونمنواحدة

عانيهاتقديطائفةوكل،الأولىمعافلهمينعاقلونرنجعتهمعلىعوفوبنو،المومنينبينوالقنط

منهبمطائفةوكل،الأولىمعاقلهمبتعافلونرنجعتهممحلىساعدةوبنو،المومنينبينوالقسطبالمغروف

وكل،الأولىمعاقلهمبتعافلونربعتهمعلىالحارثوبنو،المومنينبينوالقسطبالمغروفعانيهانقدي

الأولى،معاقلهميتعاقلونرنجعتهمعلىجشموبنو؛المومنينبينوالقسطبالمعروفعانيهاتقديطائفه

معاقلهميتعاقلونرنجعتهمعلىالئخاروبنو،المومنينبينوالقسطبالمعروفعانيهاتقديمنهمطائف!وكل

ربغتهمعلىعوفبنعنرووبنو،المومنينبينوالقسطبالمعروفعانيهاتقديمنهمطائفةوكل،الأولى

محلىالنبيتوبنو،المومنينبينوالقشطبالمغروفعانيهاتقديطائفةوكل،الأولىمعاقلهميتعاقلون
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الاوسوبتو،المؤمنينبينوالقمنطبالمغروفعانيهاتقديطائفةوكل،الأولىمعاقلهميتعاقلونرنجعتهنم

وان،العؤمنينبينوالقسطبالمنروفعانيهاتقديمنهمطائفهوكل،الأولىمعافلهميتعاتلونربعتهمعلى

.عفل!اوفداءفيبالممروفيغطوهأنبينهممقرحابتركونلاالمؤمنين

]:الطويلامنالشاعرقال؛والعيالالكثيربالدينالمثقل:المفرج:هشامابنقال

الودائغأفرحتكاخرىوتحملامانةتؤديتبرجلمانتاذا

طلمدسيعةابتغىاو،منهمبنىمنعلىالمتقينالعؤمنينوان،دولهمؤمبئمولىمؤمنيحالفلا"وان

مؤمقيقتلولا،احدهمولدكانولوجميعا،عليهابديهموان،المومنينبينفساداو،عدوانأو،اثماو

المؤمنيندان،اذناهمعليهميجير:واحدةاللهذمةوان،مومبنعلىكافراينصرولا،كافرفيمومنا

متناصرينولامظلومينغيروالأسوةالنصرلهفانيهودمنتبعنامقوانه،الناسدونبغفسمواليبغضهم

وعدليسواءعلىالأ،اللهصبيلفيقتاليفيمومندونمومنيـالملا:واحدةالمومنينسلمدان،عليهم

نالبمابعفبسعلىبعضهميبيءالمؤمنينوانبعضا،بمضهايعقبمعناغزثغازيةكلوان،بينهم

لقريثيى،مالامشركيجيرلادائه،واقومههدىاحـنعلىالمتقينالمؤمنيندان،اللهسبيلفيدماءهم

ولتييزضىأنالأبهفوذفانهبئنةعنقتلأمومنأاعتبطمنوانه،مومبنعلىدونهيحولولانقسا،ولا

هذهفيبمااقزلمؤمبنيحللاوانه،عليهقياثمالألهميحلولا،كافةعليهالمومنينوان،المقتول

وغضبهاللهلعنةعليهفاناواهاونصرهمنوانه،يوويهولامحدثايتصرأنالآخرواليومباللهو7منالصحيفة

وإلى!اللهالىمردهفانشيءمنفيهاختلفتممهماوانكم،عدلولاصرفمنهيوخذولا،القيامةيوم

المؤمين:معامةعوفبنييهودوان،محاربيندامواماالمؤمنينمعيتفقوناليهودوان!،محمد

بيته،واهل،نقسهالايوتغلافانه،واثمظلممنالأ؛وأنفـهممواليهم،دبنهموللمـلمين،دينهملليهود

ليهودوان،عوفبنيليهودمامثلالحارثبنيليهويروان،عوفيبنيليهودمامثلالنجاربنيليهودوان

الاوسبنيليهودوان،عوفبنيليهودمامثلجشمبنيليهودوان،عوفبنيليهودمامثلساعدةبني

الايوتغلافانه،واثمظلممنالأ،عوفبنيليهودمامثلثغلبةبنيليهودوان،عوفبنيليهودمامثل

البروان،عوفبنيليهودمامثلالشطيبةلبنيوان،كأ:لفسهمثغلبةمنبطنجفنةوان،بيتهواهلنقسه

باذنالااحذمنهمبخرجلالائه،كانفسهميهوبربطانةوان،كأنفسهمثغلبةمواليوان،الإثمدون

الدوان،ظلممنالأ،بينهواهل،فتكفبنفسهفتكمنوانه،جرحثارمحلىينحجزلاوانه،ع!محئد

هذهاهلحاربمنعلىالنضربينهملان،نفقتهمالمسلمينوعلى،نفقتهماليهودعلىوانهذا،أبرعلى

،للمظلومالنصرواق،بحليفهامرؤياثململانه،الإثمدونوالبروالنصيحةالئضحبيثهموان،الصحيفة

الجاروان،الصحيفةهذهلأهلجوفهاحراميثربوان،محاربيندامواماالمومنينمعيتفقوناليهودوان

منالصحيفةهذهاهلبينكانماوانهاهلها،باذنالاحرمةتجارلاوانه،أثمولامضارغيركالنفس

مااتقىعلىاللهدانيك!،اللهرسولمحمد!دالىالهالىمرذهفان،فـادهيخافاشتجارأوحدلث

واذا،يثربدهممنعلىالنصربينهمواننصرها؛منولاتريشتجازلاوانه،وأبزهال!سحيفةهلهفي

علىلهمفائهذلكمثلالىدعوااذاوانهم،ويلبسونهيصالحونهفانهمويلبسونهيصالحونهصلحالىدعوا
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الأوسيهودوان،قبلهمالذيجانبهممنحصتهماناسبىكلمحلى:الدينفيحاربمنالأالمومنين

".الصحيفةهذهاهلمنالمحضالبرمع،الصحيفةهذهلأهلمامثلعلىوانفسممواليهم

الصحيفة.هذهأهلمنالمحسنالبرمع:ويقال:هثامابنقال

هذهفيمااصدقعلىاللهوان،نقـهعلىالاكاسببكسبلا،الإثمدونالبز"واق:اسحاقابنقال

الا،بالمدينةامنقعدومن،امنخرجمنوانه،وأهلبمظاليمدونالكنابهذايحوللاوانه،وأبزهالصحيفة

ع!".ال!هرسولومحمد،وانقىبرلمنجازاللهوان،أثماوظلممن

والأنصارالمهاجرينبينالمؤاخاة

ونعوذبلغنا،فيما-فقالوالانصار،المهاجرينمنأصحابهبينيك!اللهرسولوآخى:اسحاقابنقال

:فقال،طالبابيبنعليئبيدأخذثماخوين"اخويناللهفي"تاخوا:-يقللمماعليهنقولأنبالله

لهليسالذي،العالمينربورسولالمتقينلامام،المرسلينسيدع!اللهرسولفكانأحي"،"هدا

اخوين.،!هطالبأبىبنوعليئالعباد،مننظيرولاخطير

مولى،حارثةبنوزيدجم!ر؟اللهرسولوعئميك!رسولهوأسداللهاسد،المطلبعبدنجنحمزةوكان

.الموتحادثبهحدثان،القتالحضرهحينأحديومحمزةاوصىلىاليه،اخوينو!اللهرسول

اخوين0سلمةبنيأخوجبلبنومعاذالجنةفيالطئارالجناحينذوطالبأبيبنوجعفر

الحبشة.بارضغائبأيومئدطالبابيبنجعفروكان:هثامابنقال

بنبلحارثاخوزهير،بنوخارجة،قحافةابيابن،!نه،الصديقبكرابووكان:اسحاقابنقال

أخوين.الخزرج

الخزرجبنعوفبنعمروبنعوفبنسالمبنياخو،مالكبنوعتبان!هالخطاببنوعمر

أخوين.

عبدبنياخوالنعمانبنمعاذبنوسعد،عبداللهبنعامرواسمهالجراحبنعبداللهبنعبيدةوابو

اخوين.،الأشهل

اخوين.،الخزرجبنبلحارثأخوالربيعبنوسغد،عوفبنالرحمنوعبد

الزبيربل:ويقال؛اخوين،الأشهلعبدبنيأخو،وتشبنسلامةبنوسلامةالعؤامبنوالزبير

اخوين.زفرةبنيحليفمسعود،بنوعبدالله

أخوين.الئجار،بنيأخوالمتذربنثابتبنوأوسعفانبنوعثمان

اخوين.،سلمةبنياخومالكبنوكغب،عبيداللهبنوطلحة

أخوين.النخار،بنيأخو،كغببنوأبيئ،نفيلبنعمروبنزيدبنوسعيد

أخوين.الئجار،بنياخوزيد،بنخالدايوبوابو،هاشمبنعميربنو!ضعب

اخوين.،الأشهلعبدبنياخو،وقشبنبشربنوعئاد،ربيعةبنعتبةبنحذيفةوابو
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عبدبنيحليف،عبسعبدبنيأخو،اليمانبنوحذيفة،مخزومبنيحليفياسر،بنوعفار

خطيب،الخزرجبنبلحارثاخو،السماسبنقيسبنثابت:ويقال،اخوين،الأشهل

اخوين.ياسر،بنوعضار؟-حن!اللهرسول

بنساعدةبنيأخو،ليموتالمغنقعمرو،بنوالمتذر،الغفارفيجنادةبنبريروهوذر،وأبو

أخوين.،الخزرجبنكعب

.جنادةبنجتدب:ذرأبو:يقولالعلماءمنواحدغيروسمعت:هشامابنقال

أخوساعدةبنوعويم،انعزىعبدبنأسدبنيحليف،بلتعةابيبنحاطبوكان:اسحاقابنقال

أخوين.،عوفبنعمروبني

اخوين.،الخزرجبنبلحارثأخو،ثعلبةبنعويمرالدزداء،وأبوالفارسيئوسلمان

زيد.بنعويمر:ويقالعامر،بنعويمر:هشامابنقال

بنعبدالله،رويحةوأبو-خن!اللهرسولمؤذنعنهما،اللهرضيبكرأبيمولىوبلاذ:اسحاقابنقال

أخوين.،الفزعأحدثمالخثعميعبدالرحمن

اصحابه.منبينهماخى-لمجن!اللهرسولكانممنلنا،سميمنفهؤلاء

رويحة:لأبيبديوانهيوصىبلال

فقالمجاهدا؛بهافاقام،الشامالىخرجقدبلالوكان؛بالشامالدواوينالخطاببنعمردؤنفلما

كانالتيللأخؤةابدا،افارقهلا،رويحةابيمع:قال؟بلالياديوانكتجعلمنالى:لبلالعمر

فيفهو،منهمبلاللمكان؟خثعمالىالحبشةديوانوضم،اليهفضم؛وبينيبينهعقدلمجن!ال!هرسول

.بالشاماليومهذاالىخثعم

أمامةابو

ؤأالذنجحةأخذته،يبنىوالمسجد،زرارةنجنأشعد،أمامةابوالأشهرتلكفيوهلك:اسحاقابنقال

السفقة.

بنعبداللهبنيحيىعن،حزمبنعمروبنمحمدبنبكرأبيبنعبداللهوحدثني:إسحاقابنقال

،العربومنافقيليهودامامةأ:لوالمئت"بئس:قالمج!رواللهرسولان:زرارةبناسعدبنعبدالرحمن

ماجهابنأخرجهأشيئا"0الفهمنلصاحبيولالنقسيأفلكولا،صاحبهيمثلمنبياكانلو:يقولون

2934].:برقمبنحوه

النجار:لبنينقيبالمجيرأالنبيصاربموته

بنأسعد،أمامةابوماتلماانه،الأنصاريقتادةبنعمربنعاصموحدثني:اسحاقابنقال

هذاان،اللهرسوليا:لهفقالوا،نقيبهمأمامةأبووكان،عج!اللهرسولالىالنجاربنواجتمعت،زرارة

-حياللهرسولفقال،يقيمكانماأمرنامنيقيم،مكانهرجلامئافانجعل،علمتقدحيثمناكانقد

بعض،دونبغضهمبهايخصأن-لمجتاللهرسولوكره"نقيبكموأنا،فيكمبماوأنااخوالي"أنغ:لهم
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نقيبهم.لمجفالهرسولكانانقومهمعلىيعدونكانواالذيالنجاربنيفضلمنفكان

الأذانخبر

أمرواجتمع،المهاجرينمناخوانهاليهواجتمع،بال!دينةيك!الهرسولاطمانفلما:اسحاقابنقال

وفرض،الحدودوقامت،والصيامالزكاةوفرضسث،الصلاةفقامت،الإسلامأمراستحكئمالأنصحمار؛

الدارتبؤؤواالذينهمالأنصارمنالحيئهذاوكان،اظهرهمبينالإسلاموتبوا،والحرامالحلال

،دعوةبغيرمواقيتهالح!ينللصلاةاليهالناسيجتمعانماقدمهاحين-!الهرسولكانوفد،والإلمان

أمرلم،كرههثم،لصلاتهمبهيذعونالذييهودكبوقبوقايجعلأنقدمهاحينجمرواللهرسولفهم

.للصلاةللمسلمينبهليضربفنحتبالن!اقوس

:الأذانفيزيدبنعبداللهرؤيا

الندا"الخزرجبنبلحارثأخو،ربهعبدبنثغلبةبنزيدبنعبدالكرأىاذ،ذلكعلىهمفبينما

ثوبانعليهرجلبيمر،طائفالليلةهذهبيطافانه،الفهرسوليا:لهفقال!،الهرسولفاتى

قلت::قالبه؟تصنعوما:قالالن!اقوس؟هذااتبيع،عبداللهيا:لهفقلت،يدهفيناقوسايخملأخضران

اله:تقول:قالهو؟وما:قلت:قالذلك؟منخييرعلىأدلكافلا:قال،الصلاةإلىبهندعو

محمداأناشهد،اللهالاالهلاأنأشهد،اللهالأإلهلاأنأشهدأكبر،اللهأكبر،اللهاكبر،اللهأكبر،

علىحي،الفلاحعلىحي،الصلاةعلىحي،الصلاةعلىحي،اللهرسولمحمداأناشهد،اللهرسول

الله.إلاالهلااكبر،اللهأكبر،الله،الفلاح

:الأذانبلالتعليم

بها،فليودنعليهفألقهابلاليمعفقم،اللهشاءاقحنلرؤيا"انها:قالع!مرواللهرسولبهاأخبرفلما

الىفخرج،بيتهفيوهو،الخطاببنعمرسمعهابلاذبهاأذنفلمامتك!،صوتاأندىفانه

،رأىالذيمثلرأيتلقد،بالحقبعثكوالذي،اللهنبييا:يقولوهورداءهيجروهوعن!داللهرسول

ذلك".علىالحمد"فلئه-ووالهرسولفقال

بنعبداللهبنمحمدعن،الحارثبنابراهيمبنمحمدالحديثبهذاحدثني:اسحاقابنقال

ابيه.عن،رئهعبدبنثعلبةبنزيد

به:الوحيوسبق،الأذانفيعمررؤيا

ائتمر:يقولالليثيعميربنعبيدسمعت:عطاءليقال:قال،جريجابنوذكر:هث!امابنقال

للناقوس،خشبتينيشتريأقيريدالخطاببنعمرفبينما،للصلاةللاجتماعبالن!اقوسوأصحابهجم!النبي

كص!النبيالىعمرفذهب؟للصلاةأذنوابلالناقوستجعلوالاأن:المنامفيالخطاببنعمرراىاذ

لمجرواللهرسولفقال،يؤذنبلاذالاعمرراعفما،بذلكالوحي-طالنبيجاءوقد،رأىبالذيليخبره

الوخئ".بلىلكسبقك"تذ:بذلكأخبرهحين
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:الأذانقبلبلاليقولهكانما

النجار،بنيمنامرأةعنالزبير،بنعروةعنالربير،بنجعفربنمحمدوحدثني:إسحاقابنقال

بسحر،فيأتي،غداةكلللفجرعليهيؤذنبلالفكانالمسجد،حولبيبأطولمنبيتيكان:قالت

نأقريشعلىوأستعينكاحمدلانياللهم:قالثم،تمطىراهفاذاالفجر،ين!تظرالبيتعلىفيجلس

.واحدةليلةيتركهاكانعلمتهماوالله:قالت،دينكعلىيقيموا

أنسابيابنقيسابو

منإليهجمعبماوسره،دينهبهااللهواظهر،داره!اللهبرسولاطمانتفلما:اسحاقابنفال

النجار.بنعديبنياخوانسابيبنصرمةقيسابوقال،ولايتهأهلمنوالأنصارالمهاجرين

بنغنمبنعامربنعدقيبنمالكبنصرمةبنأنسابيبنصرمة:قيسأبو:هشامابنقال

النجار.بنعدفي

منواغتسل،الأوثانوفارق،المسوحوليس،الجاهليةفيترهبقدرجلاوكان:اسحاقابنقال

لامسجدافاتخذهلهبيتاودخلعنها،امكثم،بالنصرانيةوهمالنساء،منالحائضمنوتطفر،الجنابة

قدمحتىوكرهها،الأوثانفارقحينابرا!،رباعبد:وقال،جنبولاطامثفيهعليهتدخله

وجلعزلثهمعظما،بالحققرالاوكانكبير،شيخوهو،اسلامهوحسنفأسلم،المدينةع!اللهرسول

:يقولالذيوهوحسانا،ذلكفياشعارايقول،جاهليتهفي

فافعلواوصاتيمناستطغتمماألا:غادياواصبحقيسأبويقول

أؤلبالفهوالبزواعراضكنموالتقىوالبرباللهفاوصيكئم

فآعدلواالزياسةأفلكتتملىانتحسدئهمفلاسادواقومكملىان

فآجعلواالعشيرةدونفأتفسكمبقومكمالدواهياخدىن!زلتلان

فاحملواالصلماتفيحملوكمومافآزفقوهمفادحغرمنابلهان

فأفضلوافيكمالخيرفقملكانوانفتعففواأفعرتمأتتملهان

:ويروى:هشامابنقال

فآزدفوهمفادحأفرنابلمان

ايضا:صرمةقيسابووقال:ايسحاقابنقال

صباحكلشرقاللهسئحوا

لديناوالبيانالسرعالم

وتأويتستريدالاليروله

تراهابالفلاةالوخشوله

ودانتيهودهردتوله

وقامواالنصارىشمسوله

هلالوكلشمسهطلعت

بضلالرئناقالماليس

الجبالامناتمنوكويىفي

الرمالظلالويخيحقاففي

عضالذكرتاذادينيكل

واختفاللرئهمعيدكل
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بالناعموكانبؤسبىرفنتراهالحبيسالزاهبوله

طوالمنقصيرةوصلوهاتقطعوهالاالأزحام،بنييا

الحلالغيريستحلريماانيتامىضعاففياللهوآدقوا

ال!ؤالبغيريهتديعالماوليالليتيمأنواعلموا

والييرعاهانيتيممالانتاكلوهلاانيتيممالثم

غقالذوالتخومخزلإنتخزلوهالاالتخوم،بنييا

اللياليومرمكرهاواخذرواتأمنوهالاالأيام،بنييا

وبالجديدمنكانما!خلق51لنفادمزهاأنواعلموا

الحلالوأخذالخناوتركصىوالتفالبزعلىأفركموانجمعوا

منبهاللهخضهموما،الإشلاممنبهوتعالىتباركاللهأكرمهممايذكرايضأ،صزمةقيسابووقال

عليهم:لمج!ورسولهنزول

مواتياصديقايلقىلويذكرحجةعشرةبضعقريخشفيثوى

داعيايرولميؤويمنيرفلمنقسهالمواسمافلفيويغرض

راضيابطيبةمسرورافأضبحدينهاللهأظهراتانافلما

باديااللهمنعونالناوكانالئوىبهواطمأئتصديقاوالفى

المنادياأجاباذموسىقالومالقومهنوخقالمالنايقصق

نائياالثايرمنيخشىولاقريبأواحداالناسمنيخشىلافاصبح

والتآسياانوغىعتدواتفسنامالناحلمنالأفواللهبذلنا

هادياافضلاللهانونغلمغيرهشيئءلاالفهانونغلم

الفصافياالحبيبكانلمانجميعاكلهمالناسمنعادىائذينعادي

داعيالاسمكأكثرتقدتباركت:بيعهكلفياذعوكاذااقول

الأعادياعليئتظهزلاحنانيك:مخوفةازضاجاوزتاذاأقول

باقيالنقسكتنفيلادمانككثيرةالحتوفانمغرضافطأ

واقيااللهلهيجعللمهواذايتقيكيفالفتىيدريمافوالله

تاوياواضبحريااضبحتإذارئهاالمعيمةالنخلتحفلولا

أوله:الذيالبيت:هشامابنقال

كثيرةالحتوفانمغرضأفطأ

يليه:الذيوالبيت

يتقيكيفالفتىيدريمافوالله

له0ابياقيفيمغشبر،بنصريموهو،التغلبيلأفنون
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اليهودعداوة

للمسلمين:عداوتهمسبب

لماوضغنا؟وحسدابقياالعداوةع!رواللهلرسوليهوداحبارذلكعندونصبت:اسحاقابنقال

كانمقنوالخزرجالاوسمنرجاذاليهموانضاف،منهمرسولهأخذهمنالعرببهتعالىاللهخمق

قهرهمالإسلامأنالأ،بالبغثوالتكذيبالشركمنابائهمدينعلىنفاقيأفلفكانوا،جاهلئتهعلىعسى

هوافموكانال!ز،فيونافقوا،القتلمنجئةواتخذوه،بالإسلامفظهروا،عليهقومهمواجتماع،بظهوره

عسراللهرسوليسالونالذينهميهودأحباروكانت،الإسلاموجحودهم-لمج!النبيلتكذيبهميهود؛مع

منقليلاالأ،عنهيسألونوفيمافيهمينزلالقرانفكان،بالباطلالحقليلبسوا،بالفنسوياتونهويتعنتونه

عنها.يسالونالصنملمونكانوالحرامالحلالفيالمسائل

النضير:بنيمن

مشكبم،بنوسلأم،اخطببنوجدي،اخطبانجنياسرابو:واخواه،اخطببنحييمنهم

أصحابقتلهالذيوهوالاعور،رافعابو،الحقيقأبيبنوسلأم،الحقيقأبيبنالربيعبنوكنانة

وهو،الاشرفبنوكعب،جخاشيىبنوعمرو،الحقيقابيبنالربيعبنوالربيعبخيبر،!اللهرسول

،الاشرفبنكعبحليفعمرو،بنوالحجاجالنضير،بنيمنوافه،نبهانبنياحدثمطيىء،من

الئضير.بنيمنفهؤلاء؛الاشرفبنكعبحليفقيسبنوكردم

ثعلمة:بنيمن

بالتوراةاعلمأحدزمانهفيبالحجازيكنولمالاعور،صوريابنعبدالله:الفطيونبنثعلبةبنىومن

اشلم.،حنرهموكان،ومخيريقصلوبا،وابن،منه

:قينقاعبنيمن

حنيف،بنوسعد-هشامابنتالفيما،اللصيتابن:ويقال-الفصيتبنزيد:قينقاعبنيومن

صيف.بنوعبداللهعزنر،ابيبنوعزير،سيحانبنومحمود

ضيف.ابن:ويقال:هشامابنقال

أضا،بنونعمان،واشيع،وفتحاص،قيسبنورفاعة،الحارثبنوسويد:اسحاقابنقال

عمرو،بنونعمان،الحارثبنوزيد،قيسبنوشأس،عديبنوشاسعمرو،بنوبحرى

بنومالك،دخيةبنومحمود،أنسأبو،اوفىأبيبنونعمانزيد،بنوعدي،سكينابيبنوسكين

صيف.

ضيف.ابن:ويقال:هشامابنقال

أزار.أبيبنوأزاروخالد،،رافعابيبنورافعوعازر،راشد،بنوكعب:اسحاقابنقال

ازر.بنازرويقال:هشامابنقال

،عوفبنومالك،خارجةبنورافع،حريملةبنورافع،حارثةبنورافع:اسحاقابنقال
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اسمهوكان،وأعلمهمحبرهموكان،الحارثبنسلامبنوعبدالله،الئابوتبنزيدبنورفاعة

تينفاع.بنيمنفهؤلاء؛عبداللهع!رواللهرسولسماهاسلمفلما،الحصين

قريظة:بنيمن

بنيعفدصاحبوهواسدبنوكعب،شمويلبنوعزال،وهببنباطابنالربير:قريظةبنيومن

زيد،بنوالنخام،سكينةبنعمروبنوجبلزيد،بنوشمويل،الأحزابعامنقضالذيقريظة

،عوفبنوالحارثزيد،بنوعدي،نافعوأبو،نافعأبيبنونافعزيد،بنووفب،كعببنوقردم

منفهؤلاءيهوذا؟بنووهبقشير،أبيبنوجبل،رميلةبنورافع،حبيببنواسامةزيد،بنوكردم

قريظة.بني

زر-لق:بنيمن

نسائه.عنيك!ماللهرسولأخذالذيوهو؛اعصمبنلبيد:زريتيبنييهودومن

حارثة:بنيمن

صوريا0بنكنانة:حارثةبنييهودومن

:عوفبنعمروبنيكا

عمرو.بنقردم:عوفيبنعمروبنييهودومن

النخار:بنيمن

.برهامبنسلسلة:النجاربنييهودومن

والنضب،المسألةوأصحاب،وأصحابه!اللهلرسولوالعداوةالشروراهلاليهود،أحبارفهؤلاء

ومخيريتي.سلابمبنعبداللهمنكانماالا؛ليطفثوهالثرورالاسلاملأمر

سلابمبنعبداللهاسلائم

حيناسلامهوعن،عنهأهلهبعضحدثنيكما؟سلابمبنعبداللهحديثمنوكان:اسحاقابنقال

نتوكفكناالذيوزمانهواسمه،صفتهعرتت!اللهبرسولسمعتلما:قالعالما،حبراوكان،اسلم

بنعمروبنيفيبقباءنزلفلما،المدينة!اللهرسولقدمحتى،عليهصامتا،لذلكمسرافكتت،له

تحتيالحارثابنةخالدةوعمتيفيها،اعمللينخلةرأسفيوأنا،بقدومهأخبرحتىرجلأفبل،عؤفي

خيبك:تكبيريسمعتحينعمتيليفقالت،كئرت!اللهرسولبقدومالخبرسمغتفلما،جالسة

أخوواللههو،عمةأفيلها:فقلت:قال،زدتماقادماعمرانبنبموسىسمعتكتتلووالله!اله

نخبركناالذيالنبيئأهو،أخيابنأي:فقالت:قال،بهبعثبمابعث،دينهوعلى،عمرانبنموسى

الىخرجتثم:قالاذأ،فذاك:فقالت:قال،نعم:لهافقلث:قال؟الساعةنفسمعيبعثانه

فأسلموا.فأمرتهم،بيتيأهلالىرجغتثم،فأشلمت-ج!راللهرسول

بهت،قوثميهودان،اللهرسوليا:لهفقلت!اللهرسولجئتثميهود،مناسلاميوكتمت:قال
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قبل،فيهمأناكيفيخبرولحتى،عنيتسالهمثم،عنهموتغيئنيبيوتكبعضفيتدخلنياناحسثواني

بيوته،بعضفي-لمجزال!هرسولفاذخلني:قال،وعابونيبهتونيبهعلمواانفانهم؛باسلامييغلمواان

سيدنالا،وابنسيدنا:قالوا؟"فيكمسلايمنجنالحصينرجل)أفي:لهمقالثم،وسالوهفكئموهعليهودخلوا

واقبفوااللهاتقوايهود،معشريا:لهمفقلت،عليهمخرجتقولهممنفرغوافلفا:قالوعالمنا،وحبرنا

فائي؛وصفتهباسمهالتوراةفيعندكممكتوباتجدونه،اللهترسولانهلتعلمونائكم،فوالله،بهجاءكمما

فقلت:قال،بيوقعواثم،كذبت:فقالوا،وأعرفهوأصدقهبهواومن-لمج!هاللهرسولانهاشهد

وأظهرت:قالوفجوبى؟!وكذبغذبىافل،بهثقوثمانهماللهرسولياأخبرلألم1-لمجحاللهلرسول

اسلامها.فحسن؛الحارثبنتخالدةعمتيوأسلمت،بيتيأهلواسلاماسلامي

مخيريتيحديث

منالاموالكثيرغنيارجلاوكانعالما،حبراوكان،مخيريقحديثمنوكان:اسحاقابنقال

ذلك،علىيزلفلم،دينهإلفعليهوغلب،علمهفييجدومابصفتهعلأك!اللهرسوليغرفوكان،النخل

نصرإنلتعلمونانكمواللهيهود،معشريا:قال،السبتيومأحديوموكانأحد،يومكاناذاحئى

اتىحتىفخرج،سلاحهأخذثم،لكمسبتلا:قال،السبتيوماليومان:قالوا،لحنعليكممحفد

مافيهايضنع-لمجحلمحمدفأموالياليومهذاقتلتإن:قومهمقوراءهمنالىوعهدباحد،ع!اللهرسول

يهود"خير"مخيريق:يقول-بلغنيفيما-!حاللهرسولفكان؛قتلحتىقاتلالناساقتتلفلفا،اللهأراه

منها.بالمدينةىلمج!اللهرسولصدقاتفعامة،اموالهو!اللهرسولوقبض

وعمهاابيهاعنصفيةحديث

بنتصفيةعنحدثت:قال،حزمبنعمروبنمحمدبنبكرابيبنعبداللهوحدثني:اسحاقابنقال

اخذانيالألهماولدمعقطالقفمالم،ياسرابيعفيوالىاليهابيولداحبكئت:قالتأ"نهااخطببنحمض

بنحيي،ابيعليهغدا،عوفبنعمروبنيفيقباءونزلالمدينة!ك!هاللهرسولقدمفلهـما:قالت،دونه

فاتيا:قالت،الشمسغروبمعكانحئىيزجعافلم:قالت،مغلسين،اخطبابنياسرأبووعمي،احنطب

واحذإليئالتقتما،فوالله،أصنعكنتكمااليهمافهشمثست:قالت،الهويخنىيمشيانساقطينكنلانينكالين

:قالههـو؟اهو:أخهطببنحييلأبييقولوهوياسيراباعميوسمعت:قالت،الغممنبهمامامعمنهما

بقيت.ماواللهعداوته:قال؟منهنفسكفيفما:قال،نعم:قال؟وتثبتهاتعرفه:قال،والفه،نعم

بالمدينهالمنافقون

،والخزرج،الأوسمن،المنافقينمنلناسميممنيهود،الىانضافمفنوكان:اسحاقابنقال

أعلم:والله

:عوفبنعمروبنالوذانبنيمنثم،الأوسبنمالكبنعوفبنعمروبنيمنثم،الأوسمن

.الحارثبنزوي
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سويد.بنالحارثوأخوه،الصامتبنسويخدبنجلاس:عوفبنعمروبنحبيببنيومن

صادقاالزجلهذاكانلئن-تبوكغزوةفي-شن!اللهرسولعنتخلفممنوكان-قالالذيوجلاسق

حجرفيوكان،احدهمسغد،بنعمير-لمجحاللهرسولإلىقولهمنذلكفرفعالحمر،منشرلنحن

الناسلاحبإئك،جلاسياوالله:سعدبنعميرلهفقال،ابيهبعدأمهعلىجلاسقخلف،جلاس

عليكرفعتهالئنمقالةقلتولقد،يكرههشيئءيصيبهانعليوأعزهميدا،عنديوأحسنهم،اليئ

مشىثم،الاخرىمنعليأيسرولإخداهما،دينيليهلكنعليهاصمتولئن،لأقضحئك

وماعميز،عليكذبلقديخؤاللهلرسولباللهجلاسفحلف،جلاسقالمالهفذكر!اللهرسولإلى

الكقركلمةقالراولقذقالرامايأدئه)تحلفوت:فيهوجلعزاللهفانزلسعد،بنعميرقالماقلت

قصيكضةيميؤبوأفمانفض!لهمنورسولمأدلهأغنهمأنإلأنقموأوماينالوألزبماوهصواإشلنؤبعدو!فروأ

74].:التوبةأ!ينصيرولاول!منالأزضىفيلمروماوالأخرةآلذتيافى(ليماالبكلذائايعذقييتوثؤأوإبئ

ابلا:يصفالرمةذوقال؛الموجع:الاليم:هشامابنقال

أليموهبئوجوههايصكشمردلاتصدورمنوترفع

له.قصيدةفيالبيتوهذا

.والإسلامالخيرمنهعرفحتىتوبتهفحسنتتابأئهفزعموا:اسحاقابنقال

أحد؟يومضبيعةبنيأحدزيد،نجنوقيسالبلويذيادبنالمجذرقتلالذيسويدبنالحارثوأخوه

بقريش.لحقثمفقتلهماعليهما،عداالناسالتقىفلمامنافقا،وكان،المسلمينمعخرج

الأوسبينكانتالتيالحروببعضفيصامتبنسويدقتلذيادبنالفجذروكان:هشامابنقال

،وحدهفقتله،بابيهليقتلهذياد،نجنالمجذرغرةسويدبنالحارثطلبأحديومكانفلما،والخزرج

يذكرهلماسحاقابنانزيد،بنقيسيقتللمأئهعلىوالدليل:يقولالعلماهلمنواحدغيروسمعت

أحد.قتلىفي

يومقبل،فقتلهبسهمرماه،حزبغيرفي،غيلةعقراءبنمعاذصاممتنجنسويدقتل:اسحاقابنقال

.بعاث

به،ظفرهوانبقتلهالخالاببنعمرأمرقد-يذكرونفيما-يك!اللهرسولوكان:اسحاقابنقال

فيهوتعالىتباركاللهفانزل،قومهالىليرجع،التوبةيطلبجلاساخيهالىبعثثم،بمكةفكان،ففاته

أئبينثهموجاحقي!الرسولأنوشهدواإيمنهمبعدصفروأألئهقؤم!كدى)كيف:عباسابنعنبلغنيفيما

القصة0اخرالى86]:عمرانالأ!"الفلمينالتؤمصيفدىلاوأدنا

عامر.بنعثمانبنبجاد:عوفبنعمروبنعوفبنمالكبنزيدبنضبيعةبنيومن

بلغنيفيما-فياللهرسوللهقالالذيوهو،الحارثبننبتل:عوفبنعمروبنلوذانبنيومن

شغرثائر،أذلمجسيمارجلاوكان"الحارثنجننبتلالىفليتظرالشيطانالىيتظراقأحث"من-:

حديثهينقلثم،منهفيسمع،اليهيتحدث!اللهرسولياتيوكان،الخدينأذفع،العينينأحمر،الرأس
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)ومتهبم:فيهوجلعرال!هفانزل،صدقهشيئاحذثهمن؟أذنمحمذانما:قالالذيوهو،المنافقينالى

منكزءانوأللذينورخهيرللمؤنينويؤمنبأدلهيؤمن!ئمخيرأذنتلأذنهوولقولوتألتبئيؤدونألذيت

61].:التوبةأ!!(ليمءعذابلهتماللهرسوليؤدونوألذين

فقاللمجماللهرسولأتى!بنجبريلا!حدثأنهبلعجلانرجالبعضوحذثني:إسحاقابنقال

ضفبر،منقدرانكأنهما،العينيناحمر،الخديناسفع،الرأسشعرثائراذلمرجلاليكيخلسانه:له

،الحارثبننبتلصفةتلكوكانت،فآخذره،المنافقينإلىحديثكيتقلالحمار،كبدمناغلظكبده

.يذكرونفيما

بنومعتب؟حاطببنوثعلبةالضرار؟مسجدبنىمفنوكانالازعر،بنحبيبةابو:ضبيعةبنيومن

ومعتب،القصةآخرإلى،الصالحينمنولنكوننلنضدقنفضلهمناتانالئناللهعاهدااللذانوهماقشير،

!وطآيفه:قولهمنذلكفيتعالىاللهفانزلههنا،قتلناماشيئءالامرمنلناكانلواحد:يومقالالذي

دذك!الأترإنتلشئءمنآي!قرمنلناهليقودوتلجفديةضظنالحقغتربألثهيظئوتأنفسهغأهمتهمقد

آخرإدى154].عمرانل11فهنأ!قتفنامالثئبرالأمرمنلناكانلؤيقولونلأيبدونلائاأنفسهمفىيخفون

نأيأمنلاوأحدنا،وقيصركسرىكنوزنأكلأنيعدنامحمدكان:الأحزابيومقالالذيوهو،القصة

ورسولا،أللهوعدنائائرضىفلوبهمفوالذيئاتنققونيقول)طد:فيهوجلعزاللهفأنزل،الغائطالىيذهب

حاطب.بنوالحارث12]،:الأحزابأ!!غىدراالأ

أهلمنزيد،بناميةبنيمنوهم،حاطبابناوالحارثوثغلبةقشير،بنمعتب:هشابمابنقال

والحارثثعلبةاسحاقابننسبوقد،العلماهلمنبهأثقمنليذكرفيماالمنافقينمنوليسوابدر،

بدر.أهلأسماءفيزيدبنأميةبنيفي

الضرار،مسجدبنىكانممنوهم،وبحزج؟حنيفبنسهلأخو؟حنيفبنوعئاد:إسحاقابنقال

نبتل.بنوعبدالله،خذامبنوعمرو

وهم،جاريةابناومجمعزيد:وابناه،العطافبنعامربنجارية:عوفبنعمروبنثعلبةبنيومن

إتهثم،فيهبهميصليوكان،أكثرهالقرآنمنجمعقدحدثاغلامامجمعوكانالضرار،مسجداتخذمفن

فيعوفبنعمروببنييصفونكانوا،عوفيبنعمروبنيمنرجاذوذهبالمسجدأخربلما

المنافقينبامامأولي!لا،:فقال،بهمليصليمجمعفيكلم،الخالاببنعمرزمانوكان؟مسجدهم

أمرهم،منبشيءعلمتماهو،إلاالهلاالذيوالفه،العؤمنينأميريا:لعمرفقالالضرار؟!مسخدفي

علىإلأأفرهمارىوما،بهمأصليفقدموني،معهمقرآنلاوكانوا،للقرآنقارئأغلاماكنتولكني

بقومه.فصلىتركهعمرأنفزعموا،يذكرونماأحسن

إنما:قالالذيوهوالضرار،مسجدبنىممنوهو،ثابببنوديعة:مالكبنزيدبنأميةبنيومن

أبأدذقلونفصثنخوض!تاإنماليقولررمصآلنهصإولبن:وتعالىتباركاللهفانزل،ونلعبنخوضكنا

القصة.آخرالى65]:النوبةأ!،تمتئغؤونكنتر،ورسولهوإيوء
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وبشر،دارهمنالضرارمسجداخرجالذيوهوخالد،بنيخذام:مالكبنزيدبنعبيدبنيومن

زبد.ابناورافع

بنيمنثم:السحاقابنقال-الأوسبنمالكبنعمرو:النبيت.هشامابنقال-النبيتبنيومن

قالالذيوهو،قيظيئبنمربع:الأوسبنمالكبنعمروبنالخزرجبنالحارثبنحارثة

نبيا-كنتإن-محمديالكأجللا:أحدإلىعامذفياللهورسرلحائطهفيأجازحينياللهلرسرل

التراببهذاأصيبلاانيأعلملوؤاللإ،:قالثم،ترابمنحفنةيدهفيوأخذ،حائطيفيتمزأن

أعمىالقلبأعمى،الأعمىفهذا؛"دموه!:اللهرسرلفقال،ليقتلوهالقومفابتدره،بهترميتكغيرك

فشجه.بالقوسالأشهلعبدبنيأخوزيد،بنسعدفضربه"،البصيرة

،عورةبيوتناان،اللهرسوليا:الختدقيومو!هاللهلرسرلقالالذيوهر،قيظيبنأوسوأخوه

فرارا!إلايربلونإنلفؤلغ!وماعؤيوتاا،نأيقولون:فيهوتعالىتباركاللهفأنزلاليها،فدنرجعدنافأذن

.13]:الأحزاب1

الذبياني:الئابغةقال.عورات:وجمعها،وضائعةللعدؤمنورةأي:عورة:هشامابنقال

ضائعاالأمرولامحرومأالجارولاعورةللبيتتلقلاتف!قهممتى

السوءة.:أيضأوالعورة،حرمتهوهي،الرجلعورة:ايضاوالعورة،لهأبيابفيالبيتوهذا

بناميةبنحاطب-الخزرجبنالحارثبنكعب:ظفرواسم-ظفربنيومن:اسحاقابنقال

حاطب،بنيزيد:لهيقالالمسلمينخيارمنانجنلهوكان،جاهلئتهفيعساقدجسيماشيخاوكان،رافع

طفر.بنيدارالىفحمل،الجراحاتاثبتمهحتىأحديومأصيب

المسلمينرجالمنبهامناليهاجتمعأنه:قتادةبنعمربنعاصمفحدثني:امحاقابنقال

يقولقالحينئذ،نفاقهفنجم:قال،بالجنةحاطبانجنياأبشز:يقولونفجعلوا،بالموتوهو،ونسائهم

نفسه.منالمسكينهذاواللهغرزتم!إ!حرملمنواللهجنةأجل:أبوه

فيه:تعالىالكأنزلالذي،الدرعينسارق،طعمةابووهو،أبيرقيبنوبشير:ايسحاقابنقال

157].:الناهأ!!أثيماصاناكانمنيححتلاأدئهانأنفسهغيختالؤنالذلىعنأولاتجدل

لهم.حليف:وقزمان

النار"أهللمن"انه:يقولكانلمج!الكرسولأن:قتادةبنعمربنعاصمفحدثني:اسحاقابنقال

دارإلىفحمل،الجراحاتفأثبتته،المشركينمننفبربضعةقتلحتىشديداقتالأقاتلاحديومكانففما

:قال،اللهفيترىماأصابكوقد،اليومإنجليتفقدقزمانياأبشر:المسلمينمنرجاللهفقالطفر،بني

كنانتهمنسهمااخذواذتهجراحاتهبهاشتدتفلما،قوميعنحميةإلأقاتلتما،فواللهانجشر؟!بماذا

نقسه.فقتل،يدهرواهشبهفقطع

أحد،ثابتبنالضحاكانإلأ،يغلممنافقةولامنافقالأشهلعبدبنيفييكنولم:اصحاقابنقال

يهود.وحثبالنفاقيئهمكانقدزيد،بنسعدرفط،كعببني
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ثابت:بنحسانقال

تتمجداانالإسلامعلىاعيتع!روقهاقالضخاكمبل!غمن

محمداتحمبئولاالحهـمار،كبدودينهمالحجازيهمداناتحسث

وخؤداالفضـ!اءفيآلاستنماديننايوافقلا،تعمريدينا،

وبشر،زيد،بنورافعقشير،بنومعتب-بلننيفيما-توبتهقبلصاصتبنشويدبنجلاسوكان

ى!،اللهرسولالىبينهمكانتخصومةفيالصسلمينمنرجالفدعاهم،بالإسلاميذعونوكانوا

أئهميزعموناثذيىإلىتر)ألتم:ف!يهموجلعزالهفانزل،الجاهلئةاهلحكامالكفانالىفدعوهم

بةهويرلديكفروأأنأهسؤأوقذألطحولقإلىيتحاكمؤأأنيرياونقئلكمنأنزلومأالتكأنزلبعآ.امنوأ

القصة.آخرالى06]النساء:أ!،بعيداضئلأيضلهخأنالشتطن

بنوقي!قيس!،بنوعمروعمرو،بنوزيد،وديعةبنرافعالئجمار:بنيمنثم،الخزرجومن

سهل.بنعمرو

لي،آئذنمحمد،يا:يقولالذىوهو،قيسيىبنالجذ:سلمةبنيمنثم،الخزرجبنجشممبنيومن

وإلتسطوأالفتنةفىألانفتنئلىولاأثدنصيفولفن)ومنهم:فيهتعالىاللهفأنزل؛تقتنيولا

الق!صة.آخرالى94]:النوبةأ!!يأنكقرينلمحيطةمجهئص

وهو،يجتمعونواليه،المنافقينرأسوكان،سلولابنابينجنعبدالله:الخزرجبنعوفبنيومن

ذلك،قولهوفي،المضطلقبنيغزوةفيالاذذ،منهاالاعزليخرجنالمدينةالىرجغنالئن:قالالذي

وسويد،،قوقلأبيبنومالك-عوفبنيمنرجل-وديعةوفيوفيه،باسرهاالمنهـافقينسورةنزلت

قومهمنالنفرف!هؤلاء،سلولانجنأبيبنوعبدالله،سلولانجنابيبنعبدالهرفطمنوهم،وداعس

لنخزجنأخرجتملئن،فواللهاثبتوا،أن:عفاللهرسولحاصرهمحينالنضيربنيإلىيديشونكانواالذين

لافقراائذيتإلىتر)ألتم:فيهمتعالىاللهفأنزل،لننصرنكمقوتلتموانأبدا،احدافيكمنطيعولامعكم

فوتفتزل!نأبدا(ضدافيكزنطيعولامعكغلنخرجىأخرتجتزلفىالك!بأفلمنكفروأآلذيئ!خونهصيقولون

)كصثل:قولهالىانتهىحتىالسورةمنالقصةثم11]الحثر:أ!!لبهذبرنإشهت!بثهدواللهلتصرتكز

الحر:أ!،العائينرثأدئهأضافإققثبرىءإقتقالكفرفلثاأ!فرل!دننقالاذال!ثتطن

.[16

نفاقايهوداحبارمناسلممن

أخبارمن،منافقوهوواظهرهالمسلمينمعفيهودخل،بالإسلامتعرذمفنوكان:اسحاقابنقال

يهوذ:

:قينقاعبنيمن

أوفى.بنوعثمانعمرو،بنأوفىبنونغمان،اللصيتبنوزيدحني!،بنسعد:قينقاعبنيمن

ناقةضلتحينقالالذيوهو،تينقاعبنيبسوق!هالخطاببنعمرقاتلالذيالقصيتبنوزيد
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وجاءه--يخزاللهرسولفقالإ!ناقتهاينيدريلاوهوالسماء،خبرياتيهائهمحضديزعمىيخر:اللهرسول

يزعم:قالقائلأ"ان-:ناقتهعلى-جيرورسولهوتعالىتباركاللهودذ،رخلهفياللهعدؤقالبماالخبر

اللهدلنيوتد،اللهعئمنيماالأاعلمما،واللهداني،ناتنهايخنيدريولاالسماءخبريأتيه6نهمحفد

قالحيثفوجدوها،المسلمينمنرجاذفذهببزمامها"،شجرةحبستهاقذالشغبهذافيفهيعليها

وصف.وكماع!اللهرسول

منعظيماليوممات"قد:ماتحين-بلغنافيما--لمج!هاللهرسوللهقالالذيوهو،حريملةبنورافع

."المنافقينعظماء

غزوةمنقافلوهوالريحعليههئتحين-جرواللهرسوللهقالالذيوهو،الئابوتبنزيخدنجنورفاعة

فانماتخافوا؛"لا-جرو:اللهرسوللهمفقالمنها،المسلمونأشفقحتىعليهفاشتدت،المضطلقبني

التابوتبنزيدبنرفاعةوجدالمدينة-جرواللهرسولقدمفلماانكقار"،عظماءمنعظيملموتهئت

الريح.فيههئتالذياليوئمذلكفيمات

صوريا.بنوكنانة،برهامبنوسلسلة

جم!إ:الرسولمسجدمنالمنافقينطرد

وششهزئون،منهمويسخرون،المسلميناحاديثفيستمعونالمسجديحضرونالمنافقونهؤلاءوكان

بدينهم.

لصققد،اضواتهمخافضيبينهميتحدثونبوناللهرسولفرآهم،ناسقمنهمالصنمجدفييومافاجتمع

بنخالدأئوبأبوفقامعنيفا؛اخراجاالمسجدمنفأخرجوا!ك!رواللهرسولبهمفأمر،ببعضبعضهم

الجاهلية-فيآلهتهمصاحبكان-النجاربنمالكبنغتمبنيأخي،قيسبنعمرالى،كليببنزيد

ثم؟!ثعلبةبنيمربدمنأئوبأباياأتخرجني:يقولوهوالمسجد،منأخرجهحئى،فسحبهبرنجلهفأخذ

ثم،ونجههولطمشديدا،نترانترهثمبردائهفلئبهالنجاربنيأحدوديعةبنرافعالىايضاأيوبأبوأقبل

مسجدمنمنافقياأدراجكخبيثا،منافقالكأف:لهيقولأيوبوابوالمسجد،مناخرجه

عيه!.اللهرسول

الشاعر:قالمنها؛جئتالتيالطريقمنازجغ:أي:هشامابنقال

ثمكانمنبالاللمباءوقدأذراجهوأذبرفولى

عنيفاتودابهافقادهبلحيتهفأخذ،اللحيةطويلرجلاوكانعمرو،بنزيدالىحزمبنعمارةوقام

:يقول:قالمنها،خزلذمةصدرهفيبهمافلدمهجميعا،يديهعمارةجمعثمالمسجد،مناخرجهحتى

تقربنفلا،ذلكمنأشدالعذابمنلكالفهأعدفما،منافقيااللهأئعدك:قال،عمارةياخدشتني

-يخئ!.اللهرسولمسجد

مقبل:بنأبيبنتميمقال؛الكفببطنالضرب:واللدم:هشامابنقال

بالحجرانغيبوراءالوليدلدمأنجهرهتحتوجيبوللفؤاد
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القلب.عزقوالابهر:،الارضمنانخفضما:الغيب:هشامابنقال

بنأوسبنمسعودمحمدوأبوبدريا،كانالنخار،بنيمنرجلمحمد،ابووقام:اسحاقابنقال

قيقوكان،يسهلبنعمروبنقي!الىالنجار،بنمالكبنغتمبنثغلبةبنزيدبنأضرمبنزيد

المسجد.منأخرجهحتىقفاهفييذفعفجعل،غيرهشافيالمنافقينفييغلملاوكانشاتجا،غلامأ

أمرحين،الحارثبنعبدالله:لهيقال،الخدريسعيدأبيرفط،الخزرجبنبلخدرةمنرجلوقام

فاخذجمإ،ذاوكانعمرو،بنالحارث:لهيقالرجلالىالمسجدمنالمنافقينباخراج-لمجنرواللهرسول

لهيقول:قالالمسجد،منأخرجهحتى،الارضمنبهمرماعلىعنيفا،سحبابهافسحبه،بجفته

فلا؛فيكاللهانزللما،اللهعدوافي،لذلكافلانك:لهفقال،الحارثابنياأغلظتلقد:المنافق

نجسق.فانكب!اللهرسولمسجدتقربن

عنيفا،اخراجاالمسجدمنفاخرجه،الحارثبنزوياخيهالىعوفبنعمروبنيمنرجلوفام

وامره.الشيطانعليكغلب:وقال،منهوافف

باخراجهم.-يخيناللهرسولوامر،المنافقينمنيومئدالمسجدحضرمنفهؤلاء

ويهودالمنافقينفينزلما

منها،المائةإلىابيقرةسورةصدرنزل،والخررجالاوسمنوالمنافقينيهود،احبارمنهؤلاءففي

لا:أي!!فيرلفلاالكنفذلك!)الص:وبحمدهسبحانهاللهيقول؛أعلموالله،بلغنيفيما

فيه.شك

الهذليئ:جؤيةبنساعدةقال:هشامابنقال

لحيمثئمكانقذاقريبفلابهحصرواقدالقومعهذنافقالوا:

الهذليئ:زهيربنخالدقال؛الريبة:ايضاوالزيب.لهقصيدةفيالبيتوهذا

بريبأريبهكانني

يرويه:منومنهم:هشامابنقال

بريبأربتهكأنني

الهذلي.ذؤيبابيأخيابنوهو،لهأبيابفيالبيتوهذا

رحمتهويزجون،الهدىمنيغرفونماترلفيعقوبتهاللهمنيحذرونالذين:ايلفئقين!)هدى

يقيمون:اي!!يمقوترزقغومتاألضهلؤةويقيمونلأليفيؤمنونإألذينمنهجاءهمبمابالتصديق

:أيقلث!مناتزلاوماإلكانلبضآيؤموت"وائذينلهااحتساباالزكاةويؤتونبقرضهاالصلاة

مايجحدونولا،بينهميفرقونلاالمرسلينمنقبلكمنبهجاء!ومااللهمنبهجئتبمايصدقونك

أكب:،والميزانوالحسابوالناروالجنةوالقيامةبالبغث:أييوقؤن!همإولإلأخرضربهممنبهجاووهم

زلهم!منهدىكأ)أؤل!كرئكمنجاءلوبما،قبلكمقكانبماامنواأنهميرعمونالذينهؤلاء

طلبراماادركواالذين:أيأد!!!ون،م)وأؤلمحكجاءهمماعلىواستقامةربهممننويىعلى:أي
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جاءنابماامناقداناقالوا:!ان،اليكأنزلبما:ايكفررا!ألذب)إن.هربوامنهماشرمنونجوا

ماوجحذوا،ذكركمنعندهمبماكفرواقدأنهم:اي!يؤمنونلاقذزنملتم(نم.انذزتهنميخز)سوالمقبلك

ممكيستمعونفكيف،غيركبهجاءهممماعندهموبماجاءكبماكفروافقد؟لكالميثاقعليهمأخذ

غشوة!أبضرهثموعلىسمعيغوعكقلوبهغفيألنه)ضتمعلمكمنعندهمبماكفرواوقدتحذيرااوانذارا

يؤمنواحتىرئكمنجاءكالذيالحنمنبهكذبوكبما:يعنيابدا،يصيبوهأنالهدىعن:أي7]:البقرةأ

7].:البهقرةأعظير!)عذابخلافكمنعليههمبما)ولهم!قبلككانمابكلامنوالىان،به

معرفته.بعدالحقمنبهكذبوافيمايهود،منالاحبارفيفهذا

الأوسمنالمنافقين:يعني!!بمؤمنينهموماألأضوبأليؤسبأدئه.امنايقولمنألئاس)وين

قدوبهم!فىيش!دنوماأننسهخإلايفدعوتوما.امنواوالذينأدنهيحدعون)امرهمعلىكانومنوالخزرج

ص??صص
لمجلد!اذايكذبونكالؤأبماأليزعذاث)ولهمشكا.1].:البقرة!أمرضاالله)فزادهمشأ:اي!ضض

المؤمنينمنالفريقينبينالإضلاحنريدإنما:أي!،مضلوتنخناتماقالماأف!زشفىئقسدو(لالهغ

امن0كعآامنوأ0لهتمقيلدازا!شتع!دنلاولبهنأنمفسدونهمإتفم)ألآ:تعالىاللهيقول،الكتابوأفل

ءامتافالواامنوأ0اتذيئلقوار)ذا!يغلمونلاولبهنالتصفهآءهمإئهتم(لاألشفها..امنكمآأنؤهنقالوأأبخاس

إتا)قالمأالرلعولطجاءماوخلافبالحقبالتكذيبيأمرونهمالذينيهودمق"شئطينيخالىضلؤالاذا

نستهزىءإنما:ايا]4:البقرةأ!مستهز.وننخن)انماعليهأنتممامثلعلىانا:أي14]:البقرةأ!معكغ

!!يغمهونطقئنيمفىوسذئمجمت!ي!ستقزمم!)أدنه:وجلعزاللهيقول؛بهمونلعببالقوم

بنرؤبةقال؟حيران:أي،وعامهعمهرجل:العربتقول،يحارون:يعمهون:هشامابنقال

بلدا:يصفالعجاج

العفهبالجاهلينالهدىأعمى

له.أرجوزةفيالبيتوهذا

وعمهاء.عمهةوالمرأة،عمهون:فجمعه،عمهوأما،عامهجمع:فالعمه

مفتديف!كالؤ(وماتخرتهمربحت)فمابالإيمانالكمر:ايبألهون،ألضئذأشترو(ألذين)أؤلثلث

.]61:البقرةأ

حؤل!أضآ.تمافدنانازاأنشوقدائذىكصثلأمثلهخ:تعالىفقالمثلا،لهمضربثم:السحاقابنقال

بهخرجواإذاحتىبهويقولونالحنئبصزونلا:أي!،ين!ونلاجملئمزفىوجمهخبنورهمأدنهذدول

ولا،هدىيبصرونلافهمالكفر؟ظلمةفياللهفتركهم؟فيهونفاقهمبهبكفرهمأطفؤوهالكفرظلماتمن

عنغميبكمصئم،الهدىالىيرجعونلا:أي!،يزبعون!فهخعتىبكئمأصمحنعلىيستقيمون

ظدنتنيألشماتنكصبب)(ؤعليههمماعلىكانوامانجاةيصيبونولاخيبر،الىيرجعونلاالخير،

!!بآلبهفربنمحيطوأدنهأنمؤثصذرأل!حؤعقمن.ا؟ا!مفىأشبعنميخعدونولرنورنجد

والمئتيسود،سادمنالئئد:قولهممثل،يضوثصاب:منوهو،المطر:الضيب:هثامابنقال

تميم:بنمناةزيدبنمالكبنربيعةبنيأحد،عبدةبنعلقمةقال؛صيائب:وجمعه،يموتماتمن
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دبيبلطيرهنصواعقهاسحابةعليهمصابتكأنهم

وفيها:

تصوبحيثالمزنرواياسقتكمغمروبينبينيتغدلىفلا

له.قصيدةفيالبيتانوهذان

منعليههمالذيمن،القتلمنوالحذرالكقرمنفيههمماظلمةمنهماي:اسحاقابنقال

مناذنيهفياصابعهيخعلالضيبظلمةفيهوالذيمنوصفمامثلعلئ،لكموالتخؤفالخلاف

يخطفأتبزق)ي!ر،بالكافرينمحيطهوأي،النفمةمنبهمذلكمنزذوالله:يقول؛الموتحذرالصواعق

02]:البقرةأ!قاموأعديخأطدم%سافيهمشؤالهما!اء)كلما،الحقضوءلشدة:اي02]:البقرةأ،أبضرهئم

قامواالكفرفيمنهارتك!وافاذا،استقامةعلىبهقولهممنفهم؛بهويتكلمونالحقيعرفون:أي

معرفته،بعدالحنمنتركوالما:اي02]:البقرةأ!وأبضرهتمبسمعهملذهبالتاثاء)ولؤ،متحيرين

.2].:القرةأ!تديىكلشىصفىألته)إت

وحدوا:اي،والمنافقينالكفارمنجميعاللفريقين21]:البقرةأ!رلبهمأغبدواألئاس)يأيخا:قالثم

وأنزلبنآبروألشصأءفزيثعاالأزضدكمجعلألذى!تئقونلعلكغقنلكنممنوالذينظقكنم)الذىربكم

!!لعدموتوأنتمأنداداللهتخعلواف!لكنمرزقاألثمزتمنبهءفأصنيماءالشمامن

ربيعة:بنلبيدقالند؛:واحدهم،الأمثالالأتداد::هشامابنقال

فعلشاءماانخيربيديهلهندفلااللهأخمذ

له.قصيدةفيالبيتوهذا

برلاأنهتعلمونوأنتمتضرولاتنفعلاالتيالأندادمنغيرهباللهتشركوالا:اي:اسحاقابنقال

)وإن،فيهشكلاالحنهوتوحيدهمنالرسولاليهيدعوكمالذيانعلمتموقد،غيرهيرزفكملكم

واذعوأتث!ءشنبسورؤ)فأتوأ،بهجاءكممماشكفي:اي23]:البقرةأ!بمدناعكنرلامئا!ئعفى!نمغ

صدقينكنتز)إن،عليهانتمماعلىأعوانكممناستطعتممن:اي23]:البقرةأ!أدثهدونمنشهد3يهيم

ؤالححازهأبخاسوقودهاألتىألار)فاتقوأ،الحقلكمتبينفقد24]؛23،:البقرةأتقعلوأ!ولنتفعلوألنمفان

الكقر.منعليهأنتممامثلعلىكانلمن:أي24]:القرةأصللبهفربن!اغذت

حينخلقهمبدءلهموذكر،جاءهماذاع!فهلنبيهعليهماخذالذيالميثاقنقضوحذرهمرغبهمثم

يل!إشزص)يبنئ:قالثم،طاعتهعنخالفحينبهصنعوكيف،وأمره!آدمأبيهموشأن،خلقهم

كانلما،آباثكموعند،عندكمبلائي:اي04]:البقرةأعليكل!أ!تالتئنعهتى)أيهروأيهودمنللأحبار

جاءكم،إذاأخمدلنبئيأعناقكمفياخذتالذي45]:القرة1!بثهدى)وأؤلؤا،وقومهفرعونمنبهنجاهم

الاصارمنعليكمكانمابوضعواتباعهتصديقهعلىوعدتكممالكمانجز04].:البقرةأبنهدكغ!)أوف

نأ:أي04]:البقرة1!فارهبون)داثى،أحداثكممنكانتالتيبذنوبكماعناقكمفيكانتالتيوالأغلال

بمآ)وهامنوأ،وغيرهالمسخمن؛عرفتمقدالتيالنقماتمنآبائكممنقبلكمكانبمنانزلتمابكماتزل

غيركم،عندليسمافيهالعلممنوعندكم41]؟:البقرةأ!به؟فيأولتكولؤاولامعكغلعامصدقاأنزنت
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برسولي،المعرفةمنعندكمماتكتموالا:أي!!تغمونوأنتمأل!وتكئهو(،!لآنحفتفبسو()و!

وتنسؤنبالبرألئاس)اتأصون،بأيديكمالتيالكتبمنتعلمونفيماعندكمتجدونهوانتم،بهجاءوبما

منوالعفدالنبرةمنعندكمبماالكقرعنالناسأتتهون:أي!!تعقلونأفلاآتكعنثنتلونو(نتمأنفسكنم

وتنقضون،رسوليتصديقفياليكمعهديمنفيهابماتكفرونوأنتم:أي،انفسكموتتركونالتوراة

كتابي.منتعلمونماوتجحدون،ميثاقي

قولهم:ثم،اياهموإقالتهعليهموتوبته،فيهصنعواوماالعخللهمفذكر؛أخداثهمعليهمعددثم

153].النساء:أ"جفرال!ه)أرنا

قتيبة:واسمه،الحمانيئالاخزرأبوقالعئا؛يسترهشنيءلالناظاهرا:أي،جهرة:هشامابنقال

السدمالمياهأنجوافيجهر

له.ارجوزةفيالبيتوهذا

.وغيرهالرملمنيسترهماعنهويكشفالماء،يظهر:يقول:يجهر

عليهموتظليله،موتهمبعداياهماحياءهثم،لغرتهمذلكعتداياهمالصاعقةوأخذ:إسحاقابنقال

قولوا:اي58]:البقرةأ!صظةوقولوأسخداآنبالب)واذظوأ:لهموقوله،والسلوىالمنعليهموانزاله،الغمام

هزئهنم.بعدذلكاياهموإقالته،بأمرهاستهزاةقولهمنذلكوتبديلهم،عتكمذنوبكمبهأحط،بهامركمما

فيشربونهالعسلمثلحلوافيجتنونه،شجرهمعلىالسحرفييسقطكانشيء:المن:هشامابنقال

ثعلبة:بنقيسبنيأعشىقال؛ويأكلونه

نجعافيهمطغمأالئاسأبصرمامكانهموالسلوىالمنأطعموالو

له.قصيدةفيالبيتوهذا

بنخالدوقال؟السلوى:ايضاللعسلويقال،ال!مانيإنها:ويقال،سلواة:واحدتها،طير:والسلوى

انهذليئ:زهير

نشورهاماإذاالسلوىمنألذلأتتمحقاباللهوقاسمها

له.قصيدةفيالبيتوهذا

ذنوبنا.عناحط:أي:وحطة

بنتالئوءمةمولىصالحعن،كيسانبنصالححدثنيكما،ذلكتبديلهممنوكان:اسحاقابنقال

الباب"دخلوا:قاليثحاللهرسولعن،عباسابنعن،ائهملاومن؛هريرةابيعنخل!،بنامئة

شعير".فيحتط:يقولونرهم،يزحفونسخدامنهيذخلوااقأمرراائذي

.شعيرةفيحتطة:ويروى:هشامابنقال

منهلهمفانفجرتالحجربعصاهيضربانإياهوأفره،لقومهموسىواستسقاء:اسحاقابنقال

وقولهم،يشربمنهاالتيعينهسبطكلعلمقدمنها،يشربونعينسبطلكلعينأ،ءثرةاثنتا

ويئآبهابقنهامنا!زعقتئبتكالايخرجرنبفبافاخوصدطعابرفىنفبر)لن:!شلموسى

61].:البقرةأ!وفوحما
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الثقفيئ:الضلتابيبنأميةقال،الحنطة:الفوم:هشامابنقال

فومنقيفيكالوذيلقطععليهاالجوابيمثلشيزىفوق

له.قصيدةفيالبيتوهذا،فومة:واحدته،القمح:والفوم،الففحةقطع:الوذيل:هشامابنقال

سأنتض!تالحمفإنمصراأقبطوأضيزبألذهـهو%تثهوائذىأنهنندلىتتالولبحلها)وعدمها

61،.:البقرةأ

ذإ؟فيهمكانالذيوالمسخاوتوا،ماليألخذوافوقهمالالورورفعهيفعلوا،فلم:إسحاقابنقال

لهماللهبئينحتى،فيهاختلفواالذيالقتلفيالعبرةبها!اللهاراهمالتيوالبقرة،باحداثهمقردةجعلهم

أشذأوكالحجارةكانتحتىذلكبعدقلوبهموتسوة،البقرةصفةفي!موسىعلىالترذدبعد،امره

منهاوإنأنصآثمئهفيخرجيثققلمامنهاوإنألأنهرتهيمفخرلماأطبارةمن)وان:تعالىقالثم،قسوة

الحق،مناليهتذعونعضاقلوبكممنلالينالحجارةمنوان:أي74]:البقرةأ!أللةضثيةمنيغبدلصا

.74]:البقرة1!لعملونعئادحملالله)وما

ولذلكخيؤموأ(ن)أفخظمعون:ضيؤيسغالمؤمنينمنمعهولمقوالسلامالضلاةعليهلمحمدقالثم

قوله:وليس!!!يغلموتوهمعملؤمابعدمنمايحزفونمثزأدنه!غينمعونمنهمفريقكان

خاصة.أفي؛منهمفريقولكنهسمعها،قدكفهمأنالتوراةيسمعون

رؤيةوبينبينناحيلقد،موسىبا:لموسىقالوا:العلماهلبعضعنبلفنيفيما:اسحاقابنقال

وأفليطفروا،مرهم،نعم:لهفقال،ريهمن!موسىذلكفطلب،يكئمكحينكلامهفأسمعنا،الله

موسىامرهمالغمامغشيهمفلماالطور،بهمأتىحتىبهمخرجثمففعلوا،وليصوموا،،ثيابهمليطفروا

ثمسمعوا،ماعنهعقلواحتىوينهاهميأمرهموتعالىتبارككلامهفسمعوا،ربهوكفمهسجدا،فوقعوا

لبنيموسىقالحينوقالوا،بهأمرهممامنهمفريقحزفجاءهمفلما،اسرائيلبنيالىبهمانصرف

لماخلافاوكذا؟كذاقالانما:اللهذكرالذيالفريقذلكقالوكذا،بكذاأمركمقداللهان:اسرائيل

ك!ر.محمدلرسوله!الفهعنىالذينفهم،لهمالدقال

ودكتهاللهرسولصاحبكمان:اي76]:البقرةأ!ءامناقالواءامشأألذينلقوأ)و)ذا:تعالىقالثم

بهتستفتحونكنتمقدفانكمبهذا؛العربتحدثوالا:قالوابعضيىالىبعضهمخلاوإذا،خاصةاليكم

بعصنىإكبغضهمخلاوإزا.امتاتالوأءامنوأائذينلقوأ)وإذا:فيهموجلعزاللهفانزل؛فيهمفكان،عليهم

وقد،نبيئبأنهتقرون:أي!!لعقدونأفلارئبهخ!دبهءديحاضكمعديهخأدنهفتحبماأتحذثوغمقالو(

كتابنا،فيونجدننتظركناالذيالنبيئانهيخبركموهو،باتباعهعليكمالميثاقلهأخذقدانهعرفتم

ومنهخ!يضلنونومايسووتمايعدماللهأنيفلمون)أولا:وجلعزاللهيقول؛بهلهمتقزواولاأنجحدوه

أمافت!إلا(تكئتيغلموتلاأقيؤن

لا:يقول،يكتبولايقرأالذي:الاميلان؛قراءةالا:امانيالا:عبيدةأبيعن،هشامابنقال

يفروونه0انهمالأالكتابيعلمون

أبوحذثني،وجلعراللهقولفيالعربعنذلكتاولاانهما؛ويونسعبيدةابيعن:هثامابنقال

بذلك.عبيدة
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قرأ،معنىفي،تمئى:تقولالعربان:عبيدةوأبو،النحويحبيببنيونسوحدثي:هثامابنقال

فىالشيطنألقىتمنئإذاإلانبئولازسولمنقبلكمنأزسلنا)ومآ:وتعالىتباركاللهكتابوفي

النخوي:عبيدةابووانشدني:قال52]؟:الححأأقنئتهء!

المقادرحماموافىواخرهليلةأولالفهكتابتمنى

ايضا:وانشدني

رسلعلىالزبورداودتمنيخالياالليلفياللهكتابتمئى

.كيرهأوالمالالرجليتمئىان:ايضاوالامانئ،اميئة:الأماخيوواحدة

وهم،فيهمايدرونولاالكتابيعلمونلا:أي78]:البقرةأ(يظنونإلاهتم)وإن:اسحاقابنقال

اللهيخلففدنعهدااللهعندأتخذتمقلشدودص(ئاماإلآأفارتمسنالن)وقالوا،بالظننبرتكيجحدون

!!لقلموتلامااللهعلىلمولونأنم،عنده

،عباسابنعنجبير،بنسعيدعنأو،عكرمةعن،ثابتبنلزيدمولىحدثني:اسحاقابنقال

الناساللهيعذبوإنماسنبما،آلافسبعةالدنيامدةانما:تقولواليهود،المدينةث!اللهرسولقدم:قال

ينقطعلم،ايامسبعةهيوانما،الآخرةاياممنالنارفيواحدايوماالدنيااياممنسنبماالفبكلالنارفي

اللهعندأتخذختمقلشدودبمأئائاإلاأقارتشنالن)وقالوا:قولهممنذلكفياللهفانزل،العذاب

بهءوأحظتسيئةكسبمنفي!لغلموتلاماأدئهعلىلمولونأنم7عتدهاللهيخلففلنعقدأ

مناللهعندلهبماكقرهيحيطحتى،بهكفرتممابمثلوكفر،اعمالكمبمثلعملمن:اى"خطتئتم

وعملؤا،اموأ)ؤالذيتابدا،خلدا:اي81]:البقرةأ!خ!ونفيهاهنمألنارأضححئي)فاؤلبفحسنة

منتركتمبماوعمل،بهكفرتمبماآمنمن:أي!!فيهاخلدوتهغأنجنةأضخبأؤثبكألفن!خت

.انقطاعلاابدا،أهلهعلىمقيموالثربالخيرالثوابانيخبرهمفيها،خالدينالجنةفلهم،دينه

:أي83]:البقرةأ!يلإلترصبغميثقأضذنا)و)ديؤنبهموجلعزاللهقالثم:اسحاقابنقال

وآقي!وأحمتئالتاسوفولوأوألسنصبنوالينئأنقرفىوذىإضمابموبألويدتنألئهإلالقبدون)لا،ميثاقكم

كلهذددتركتم:اي83]:البقرةأ!ئقرضوتوأنترمن!تمتليلأإلاتولنترشنمأدز!وةو.اتواالضدؤه

44].:البقرةأ!دمأيهتملمتفكونلاميثقكخأ!زنا)!اذ،بالتنقصليس

هراقه؟:أي،الزقوسفك،صثه:أي،دمهسفك:العربتقول؛تصئون:تسفكون:هشامابنقال

الشاعر:قال

الخالتربةفيالبذندماءسفكنابأزضناحلالضيفمااذاوكنا

جاءوقد؛السفلة:العرفيلهتقولالذيوهو،الرمليخالطهالذيالطين:بالحاليعني:هثامابنقال

59]؟أيونر:!إلنرءيلنجؤايهء،امنتائذىإلاإلهلآأنيأءانت:فرعونقاللماجبريل"ان:الحديثفي

.الحماةمثل:والحال"،فرعونونجهبهفضربوحمأتهالبحرحالمناخذ

هذاأنعلى84]:البقرةأ!تشهدونوأنترأقررتمثمديركتممنأنفسكمتخرصن)ولا:اسحاقابنقال

عليهمتظفرونديرهغئنمنكمفريقاوتخرجونأنفسكختقنلوتهترلآء(نتتم)ثنم،عليكمميثاقيمنحن
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معهم،ديارهممنويخرجوهم،معهمدماءهميسفكواحتىالشركافل:أي85]:البقرةأ!وانعدؤقثمباقي

محرئم)وهو،دينكمفيعليكمذلكأنعرقتموقد85]؛:البقرةأ!تفدوهخأسرىيأتوكتم)وإيئ

:أي85[؟:البقرةأ!ببعضىوتكفووتائكعبببغض)أفتؤمنون؟إخراجهمكتابكمفي!عليم

فىخرىإلامن!مذاللثيفعلمنجزآء)فما؟!بذلككفاراوتخرجونهم؟!بذلكمؤمنينأتفادونهم

الدتياانحيؤةاشترواالذينأؤلبهكلقملونعضابقفل!أدئهوماالعذافيأشذإلى+يردونالقئمةويومالذنياالحيوة

منبذلكوجلعزاللهفائبفم85-86]؟:[البقرة!!ينصرونهمولاالعذابعنهميخفففلايألأ!و

منهم:فريقينفكانوا.أسراهمفداءفيهاعليهموافترض،دمائهمسقكالتوراةفيعليهمحرموتد؟فعلهم

الاوسبينكانتإذافكانوا؛الاؤسحلفاءولقهموقريظةوالنضير،الخزرجحلفاءولفهمقينقاعبنو

واحدكليظاهر؟الأوسمعوقريظةالنضيروخرجت،الخزرجمعقينقاعبنوخرجت؛حربوالخزرج

وماعليهممافيهايعرفونالتوراةوبأيخديهم،بينهمدماءهميتسافكواحتى،إخوانهعلىحلفاءهالفريقينمن

ولا،قيامةولابعثاولانارا،ولاجئةيعرفونلا؟الأوثانيعبدونشرفيافلوالخزرجوالأوس،لهم

بهوأخذ،التوراةفيلماتصديقااساراهمافتدواأوزارهاالحربوضعتفاذاحراما،ولاحلالأولاكتابأ،

فيماوقريظةالنضيروتفتدي،الأوسأيديفياسراهممنكانمنقينقاعبنويفتدي؟بعضمنبعضهم

الشركلأهلمظاهرة؟بينهمفيمامنهمقتلوامنوقتلىالدماءمناصابواماويطلون،منهمالخزرجايدي

[البقرة.!وببعضنونكفووتأنكتبببغض)أفنؤ!ون:بذلكائبهمحينلهمتعالىالائهيقول؛عليهم

وتظاهزدارهمنوتخرجهتقتله،تفعللاانالتوراةحكموفي،وتقتله،التوراةبحكمتفاديه:أي85]؟!

الاوسمعفعلهممنذلكففيالدنيا.عرضابتغاء؛دونهمنالاوثانويعبد،باللهيشركمنعليه

القصة.هذهنزلت-بلغنيفيما-والخزرج

لأالبتتعىيمابنعيمىاتيناويالزسلءبعدمنماوقفيناأنكئبموسىءاتئنا)ولقد:تعالىقالثم

ينفخثمالطير،كهيئةالطينمنوخلقه،الموتىاحياءمن:يديهعلىوضعتالتيالايات:اي87]:[البقرة

عليهمرذوما،بيوتهممنيدخرونمفاالغيوبمنبكثيروالخبر،الأسقاموابراء،اللهباذنطيرافيكونفيه

بمارسو،جأبهتم)أفكلما:فقال،كلهبذلككقرهمذكرثم،اليهالفهأخدثالذيالإنجيلمعالتوراةفي

87].:[البقرة!ئقئلوتودزيقاكذتتمففريقاأشتكبزتمأنفسكمكوى+لا

ألئهتعغم)بل:وجلعزاللهيقول؛اكئةفي:اي88]:البقرةأ!غلفثقلوشا)وقارا:تعالىقالثم

الذينكلبننتنعوتتتلمنوكالؤامعهغنمامصذقألئهعندننبهتجاءهتمولعايؤمؤنئافقليلأبكقرهغ

!!البهفرفيطأدنهفلغنةبف!ؤواعرفوأئاجأءعمفلضاكفورا

وفيهمواللهفيناقالوا::قال،تومهمناشياخعن،فتادةبنعمربنعاصمحدثني:اسحاقابنقال

لنا:يقولونفكانوا،كتاباهلوهمشزفياهلونحنالجاهليةفيظهراعلوناهمقدكنا؛القضةهذهنزلت

قريثبىمن!رسولهاللهبعثفلما،وارمعادقتلمعهنقتلكمزمانهاظلقدنتبعهالانيبعتنبياان

أشزؤأبت!صاالبهفرفيعلأدنهفلغنةيةه!وناعرفوأناجآءعم)فلضا:الاثهيقول؛بهكفروافاتبعناه

.9[98-:[البقرةعبادهب!مقمنيشآء!فعخلههمنألتهيئزلأنبفئاألكأنظبمآيحؤوأأنأنفسهمبرء



ويهودالمنافقينفينزلما

254

"هشاملابن"السيرة

.9].:البقرة!الهـأمهينعذالبيلقبهنرلينغضمخعكبغضيو)فبآ،غيرهمفيجعلهان:اي

]:الطويلامنثعلبةبنقيسبنيأعشىقال؛واحتملوهبهاعترفوا:اي،بغضبفباؤوا:هشامابنقال

قبيلهايسرتهاحنلىكصرخةبمثلهاتبوؤواحتىأصالخكم

له.قصيدةفيالبيتوهذا.للولادةاجلستها:يسرتها:هشامابنقال

معهم،وهي،التوراةمنضئعواكانوافحماعليهملغضبهالغضبعلىفالغضب:اسحاقابنقال

اليهم.اللهاخدثالذيجمروالنبيبهذابكفرهموكضب

)تل-لمجير:لمحمدتعالىاللهيقول؛رئهمدونالهأالعخلواتخاذهم،عليهمالالوربرقعانبفمثم

البقرة:أ!!صصخدقينصنتمإنأنمؤتفتمنوأالتاسدونفنظلصةاللهخندالأخزالذارلحمكانتإن

جلأللهيقولءيخير،اللهرسولعلىذلكفابوا،اللهعندفذبالفريقينأيعلىبالموتاذعوا:اي49]

بك،العلممنعتدهمبمابعلمهم:أي59]:البقرةأيديهتمث!أتذمتبماأبذايعشؤ)ولن:ع!لنبيهثناؤه

ذكرثم.ماتإلايهوديالأزضوجهعلىبقيما،لهمذلكقاليومتمنوهلو:فيقال،بذلكوالكقر

69]:البفرةأ!جوؤعكآ!اسأخرص)و!جدتهم:تعالىفقالالعمر؛وطولالدنياالحياةفيرغبتهم

69]:البقرة!أيممرأناتعذابمنبمزخزصهءهووماصسنةألفيعحرلؤأصدهئميوذأثركوأالذفي)وصمناليهود،

وأن،الحياةطوليحمثفهو،الموتبعدبغثايرجولاالمشركأنوذلك؛العذابمنبمنخيههوما:اي

من)هل:تعالىاللهقالثم،العلممنعندهمفاضيعبماالخزيمنالاخرةفيمالهعرفقداليهودي

79].:البقرةأ!اللهبإد!قلبك!نرلافإئ!لجترللعدؤاكات

لهم:واجابته،ىلمجاالرسولاليهودسوال

حوشببنشفرعن،المكيئحسينيأبيبنعبدالرحمنبنعبداللهحدثني:اسحاقابنقال

عنهن،ننألكاربععناخبرنامحمد،يا:فقالواع!رواللهرسولجاؤوايهوداحبارمنأنفراان؛الأشعري

اللهعهد"عليكم!بذلك-يخير:اللهرسوللهمفقال:قال،بكوآمناوصدفناكآلبغناكذلكفعلتفان

كيففأخبرنا:قالوالكم!بداعئا"فاسألوا:قال،نعم:قالوالتصذقئني؟إ"بذلكاخبرتكمأنالئنوميثاله

بنيعتدوبأئامهبالله"ا:شدكم!ك!حساللهرسوللهمفقال:قال،؟!الرجلمنالنطفةدانما،أمهالولديثبه

كانصاحبتهاعلتفائتهما،رقيقةصقراءالمراةونطفة،غليظةبيضاءالرجلنطفةانتغلمونهل،اسراثيل

اسرائيل،بنيعتدوبأئامهبالله"اتثدكم:فقال؟نومككيففاخبزنا:قائوا،نعماللهئم:قالوا"الشبهلها

"فكذلك:قال،نعمالفهم:فقالوايفظان؟ا"وقلبهعينهتنامبهلشتأنيتزعمونائذينومانتغلمونهل

وبأيامهبالله"اتثدكم:قال،نقسهعلىاسرائيلحرمعفافأخبزنا:قالوايفظان"،وقلببميخنيتنام:نومي

اشتكىوأنهولحومها،الإبلالباناليهوالشرابالطعامأحثكان6نهتغلمونهل،اشرائيلبنيعتد

لحومنفسهعلئفحزم،للهشكرا؛اليهوالشرابالالعاماحثنقسهعلىفحرممتها،اللهفعافاه،شكوى

بنيعندوبأئامهبالفه"انثدكم:قال،الروحعنفاخبزنا:فالوا،نعماللهم:قالواوالبانها؟إ"الإبل

ملكوهوعدؤ،لنامحمدياولكئه،نعمالفهثم:قالوا؟ا!يأتينيائديوهوجبريلتغلمونههل،اسرائيل

كاتمن)ؤل:يخيهموجلعزالفهفأتزل:قال؛لائبغناكذلكولولاالدماء،وبسفك،بالشذةياتيانما
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ضلهإلى!!ودشرهـلفمؤمنينوسهىيديهبيفلمامصذتااللهباد!قفبكعلىزلافائ!لجئريلعدؤا

عندمقرسولمجآ.هنمودضاد!يومنوتلاأكئرهنمبلمئهغنرليئتبذهعئداعهدو()أوئحلعا:!هـالى

يعلموت!لا؟نهخظهورهئمورآءأدنه!تفالبهبأوتو(الذينضقنرينمعهخنجذنعامصذقالله

يعفصونكفوو(ألشيطبولبهنسليمنصفر)وماا!نحر:اي!سلتننهفكعكألشنطينتتوأماوأتبعوأ

201].-79:البقرةأ!أل!ضألثاس

عليهم:اللهورد!مرسليماننبؤة|ليهودانكار

قال،المرسلينفيداودبنسليمانذكرلما-بلغنيفيما-ع!الكرسولأنوذلك:اسحاقابنقال

ساحرا،الأكانماوالفهنبيا،كانداودبنسليمانانيزعممحمد؟!منتغجبونالا:احبارهمبغض

:أي152]:ا!رة!أكفرو(ألمتيطبولكنسليمقصفر)وما:قولهممنذلكفيتعالىالكفأنزل

201،.ادقرةأأصد!مقيعفعانوماوسروثمووتببابلالمل!ننعلىارل)وما،بهوعملهمال!حرباتباعهم

حرمالذي:يقولكانانه؛عباسابنعن،عكرمةعن،اتهملامنبعضوحذثني:اسحافابنقال

للقربانيقزبكانذلكفانالطهر،علىكانماالا،والسحموالكليتانالكبدزائدتانقسهعلىاسرائيل

النار.فتاكله

خيبر:يهودالىعينكتابه

عن،ثابتبنزيدلالمولىحدثنيفيماخيبر،يهودالىع!روالكرسولوكتب:اسحافابنقال

،!اللهرسولمحمدمن،الرحيمالرخمنالله"بسم:عباسابنعن،جبيربنسعيدعنأوعكرمة

رائكم،التوراةأهلمنشربالكمقالقذاللهانألا،مو!ىبهجاءلماوالمصذق،وأخيهمو!ىصاحب

يمتغونسبداكعاترلهمبينهتمرحمآ.ائكقاركلأنذاءمعهؤوالذفيألنةز!ولأمحعد:كتابكمفيذلكلتجدون

أخرجكورتجاقينجيلفىومثزالرردةفىمئلهتمذلكال!جؤأنرمقوجوميصفىسيماهمورضوناألئهمنفقحلأ

الفندحتوعمدوأ.انوأألذينأدثهوعدألكناربهميغي!الزاعيعجبءسوتهعكتآشتوىنأشتغدظئازرهشطه

بائذيوأتثدكم،عليكمأنزلبماوأتثدكم،بالفهأنثدكمداني.92]:الفنحأ!!عظيماوأبرامغفرصتهم

منأنجاهمحئىلآبائكمالبحرأيبسبائذيوأتثدكم،والسلوىالمنأسباطكبممنقبلكمكانمنأطعم

تجدونلاكتتمفاقبمحمد،تومنواأقعليكمالفهأنزلفيماتجدونهلأخبرتموييالأ،وعملهفرعون

".نبيهرالئاللهالىفأذعوكم؛الئمنالرشدتبينقد،عليكمكرهفلاكتابكمفيذلك

فراخه،أخرجإذا،الزرعاشطاقد:العربتقول؟شطاة:وواحدته،فراخه:شطاه:هشامابنقال

الكتدقي:حخرنجنالقيسامروقال؟الامهاتمثلقبلهالذيفصار،عاونه:وآزره

وخئبغانمينجيوشيىمجزنبتهاالضالازرقدبمحنييما

له.قصيدةفيالبيتوهذا

:مناةزيدبنمالكبنربيعةبنيأحد،الارقطمالكبنحميدوقال

النباتمؤزروقضباززعأ
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له.أرجوزةفيالبيتوهذا

.الشجرةلساق،ساقيجمع:وسوقه

رأخيه:ياسرأبيفينزلما

ويتعثتونهيسألونهكانواالذينيهودوكفارالاحبارمنبخاصة،القرآنفيهنزلممنوكان:اسحاقابنقال

اخطبابنياسبرأباان-رئإبببنعبداللهبنوجابرعئاسبنعبداللهعنليذكرفيما-بالباطلالحقليلبسوا

أخاهفأتى2]،1:البقرة!أنيريتلاالكنفذالك!)الر:البقرةفاتحةيتلووهو-لجحاللهبرسولمز

)الر:عليهانزلفيمايتلومحمداسمغتلقد،واللهتعفموا:فقاليهود،منرجالفيأخطببنحيي

إلىيهودمنالنفراولئكفيأخطببنحعيئفمشى،نعم:فقال؟سمعتهأتت:فقالوا!آتكعفذالك!

؟!آلكتتلك1ذ!)الر:اليكأنزلفيماتتلوانكلنايذكرالممحمد،يا:لهفقالوا-لمجوراللهرسول

قبلكاللهبعثلقد:قالوا"نعم"،:فقال؟اللهعندمقجبريلبهاأجاءك:قالوا"بلئ"يكن:اللهرسولفقال

منعلىواقبل،اخطببنحييئفقال!!غيركأمتهأكلوما،ملكهمدةمامنهملنبيئبيننغلمهماانبيا"

فيافتدخلون،سنةوسبعوناحدىفهذه؛اربعونوالميم،ثلاثونواللام،واحدةالألف:لهمفقال،معه

معهلمحفد،يا:فقاليك!اللهرسولعلىاقبلثمسنة؟!وسبعوناحدىأمتهواكلملكهمدةانمادينن

،واطولأثقل،والله،هذه:قال1]:الأعراف1!")التص!:قالماذا؟:قال،"نعم":قال؟غيرههذا

هذامعهل،سنةوهائةوستونإحدىفهذه؛تسعونوالصاد،أربعونوالميم،ثلاثونواللام،واحدةالألف

،ثلاثونواللام،واحدالألف،واطولأثقلواللههذه:قال1]":أيرسف)اتر!"لعم:قال؟غيرهمحمديا

:قال1]":الرعدأ)اتتر!"نعم:قالمحمد؟ياغيرههذامعهل،وهائتانوثلاثوناحدىفهذه؟هائتانوالراء

وماشاوسبعوناحدىفهذه؟مائتانوالراء،أربعونوالميم،ثلاثونواللام،واحدالالف،وأطولأثقلهذه

ابوفقال،عنهقامواثم،كثيرااماعطيتأقليلاندريهاحتى؛محمدياأفركعلينالئسلقد:قالثم،سنة

احدىلمحمد؟كلههذاجمعقدلعلهيذريكمما:الأحبارمنمعهولمناخطببنحييلأخيهياسبر

وأزبعسبعمائبمافذلك؛وهائتانوسبعونواحدى،وهاسدانوثلاثوندماحدى،وهائةوستوندماحدى،وسبعون

هقأنمنخكنثءايت)منه:فيهمنزلتالاياتهؤلاءأنفيزعمون،أمرهعليناتشابهلقد:فقالوا،سنةوثلاثون

7].:عمرانآل!أمتشبهثوأضالكمنى

أهلفيأنزلنانماالاياتهؤلاءان:يذكرالعلماهلمقائهملامنسمغتوقد:اسحاقابنقال

.!،مريمبنعيسىعنيسالونهلمجضاللهرسولعلىقدمواحيننخران

الاياتهؤلاءأن:سمعقدأنهحنيفبنشفلبنأمامةأبيبنمحمدحدثنيوقد:اسحاقابنقال

.كانذلكأفياعلمفالله؟ليذلكيفسرولميهود،مننفرفيانزلنانما

ذلك:فينزلرما،بهاستفتاحهمبعدمجحبهاليهودكفر

نا:عباسابنعنجبيبر،بنسعيدعنأوعئاسابنمولىعكرمةعنبلغنيفيماوكان:اسحاقابنقال

به،كفرواالعربمناللهبعثهفلما،مبعثهقنلياللهبرسولوالخزرجالأوسعلىيستفتحونكانوايهود



ويهودالمنافقينفينزلما

257

"هشاملابنالسيرة"

معشريا:سلمةبنياخو،معروبىبنالبراءبنوبشرجبلبنمعاذلهمفقال،فيهيفولونكانواماوجحدوا

،مبعوثأنهوتخبروننا،شرفيافلونحنبمحمد،عليناتستقتحونكتتمفقدواسلموا،أللهاتقوايهود،

نذكرهكنابالذيهووما،نعرفهبشيءجاءناما:النضيربنياحدمشكبمبنسلأمفقال،بصفئهلناوتصفونه

بننننعوتقتلمنوكالؤأمعهتمنعامصذقأدنهعندمنكتبجآءهنم)ولنا:قولهممنذلكفياللهفانزل،لكم

98].:البقرةأ!!اتبهنرفيعلاللهفلعنةبذء!ؤواعرفوأتاجآءعمفلناكفرر(انذيئكل

منلهعليهمأخذمالهموذكرىلمج!اللهرسولبعثحين-الضيفبنمالكوقال:اسحاقابنقال

اللهفأنزل،ميثاقمنعلينالهاخذوماعهد،محمدفياليناعهدماوالله-:فيهاليهماللهعهدوماالميثاق

.ا]05:البقرةأ!!يؤمنوت!أكزهمبلمنهغنريقئبذهئهداعهدو()أو!لما:فيه

آيةمنعليكاللهانزلوما،نغرفهبشيءجئتنامامحمد،يا-لمجرو:اللهلرسولالفطيوئيصلوباابووقال

!!بهآيكفرومابينمتءايمخإلكألزلنا)ولقذ:قولهمنذلكفيتعالىاللهفأنزللها!فنتبعكبينة

.99]:البقرةأ!!ائفسقون

ووهب:حريملةابنقولفينزلما

إلسماءمنعليناتنزلهبكتاباشنامحمد،يا-جميرو:اللهلرسولزيدبنووفبحريملةبنرافعوقال

!دأأنلزيدوت)أمقولهمامنذلكفيتعالىاللهفانزلإ!ونصذقكنتبعكانهارالناوفجرنفرؤه

ا].80:البقرةأ!!ألنيلضلسواءفقذباقييهنألحقريتبذلومنقتلمنمرسىسبلكمارسولكغ

ثابت:بنحسانقال؛السبيلوصط:السبيلسواء:هثامابنقال

الملحدسواءفيالمغيببغدورهطهالئبياتصارويحيا

تعالى.اللهشاءانموضعها،فيساذكرهالهقصيدةفيالبيتوهذا

ذإحسدا؟للعربيهوداشدمن،اخطبابنياسرابووأخوهاخطببنحييئوكان:اسحاقابنقال

تعالىاللهفانزلاستطاعا،بماالإسلامعنالناسردفيجاهديخنوكانا!ك!ي!،برسولهتعالىاللهخصهم

بفدئنماأنفسهرعندئنحسهاكئاراا"لننكتمبفدئنيرذونكملؤآلكتبأقلئى!عير)وذفيهما:

9.ا].:البقرةأ!!تديرشقءصليألتهإنم!بأم!ألئهيآقصتئوأضفحوافأعفواأتحىلهملبئنما

مج!ب!:الرسولعندوالنصارىاليهودتنازع

فتنازعوايهود،أخباراتتهمى!؟اللهرسولعلىالنصارىمننجرانافلقدمولما:اسحاقابنقال

منرجلفقال،وبالإنجيلبعيسىوكفرشيء،علىانتمما:حريملةبنرافعفقاليك!،اللهرسولعند

تعالىاللهفأنزل؟بالتوراةوكفرموسىنبرةوجحدشيء،علىأنتممالليهود:النصارىمننجرانأهل

يتلونوهمشقكل!ائيهودليت!توقالميأفصشئشق:طأفعئرىليسمطآتيهودأوظلت:قولهممنذلكفي

!!!لفونفيهكالؤأفيماأنقئعةئؤمبينهخيخكمفالنهقؤلهغثليضلمونلاالذينقالكدلكأمئئث

مافيهاالتوراةوعندهمبعيسىاليهودتكفر:اي،بهكفرماتصديقكتابهفييتلوكل:ايا]13:البقرةأ

بهجاءماالإنجيلوفي!،بعيسىالتصديقمن!موسىلسانعلىعليهماللهاخذ
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يدفيبمايكفروكل،الفهعتدمنالتوراةمنبهجاءوما!موسىتصديقمن!زعيسى

صاحبه.

تقوذ؟كمااللهمنرسولأكنتانمحمد،ياعخي!:اللهلرسولحريملةبنرافعوقال:اسحاقابنقال

يكلمنالؤلالايعلعونائذين)وتال:قولهمنذلكفيتعالىاللهفأنزل،كلامهنسمعحتىفليكلمناللهفقل

دقؤمصالآيتبئئاقدقدوبهولتمثبهتقؤدهزقثلقتدهممنألذلىقالىكذلث.ايةتأتيناأؤأدد

118].:البقرةأ!!!لينوت

يتهود:بأنرالسلامالصلاةعليهللنبيصورياابنسؤالفينزلما

محمديافاتبعنا،عليهنحنماالأالهدىمامج!د:اللهلرسولالفطيوئيالأعورصوريانجنعنداللهوقال

قالتوماصوريابنعبداللهقولمنذلكفيتعالىاللهفانزل؛ذلكمثلالنصارىوقالت:قالتهتد،

البقرة.أ!!المحعثركينمنكانوماصنيفاإبنهصملبلفلخمتدوأنصرىأؤهودا!ولؤأ)وتالوأالنصارى

كالؤأعتالئلونولاكسنتئمقاولكمكممبتمالهاظتقذأمةصر)ظك:تعالىاللهقولالىالقصةثم135]

.141]:البقرةأ!يعهلون

الكعبة:الىالقبلةصرفعنداليهودمقالة

عشرسبعةراسعلىرجبفيوصرفت،الكعبةالىالشامعنالقبلةصرفتولما:اسحاقابنقال

بنوكعبعمبرو،بنوقزدم،قيسبنرفاعةع!حاللهرسولاتى،المدينةع!يداللهرسولمقدممنشهرا

أبيبنالربيعبنوالربيع،الأشرفبنكعبحليفعمرو،بنوالحجاج،رافعابيبنورافع،الأشرف

وأنتعليهاكنتالتيقبلتكعنولأكمامحفد،يا:فقالوا،الحقيقأبيبنالربيعبنوكنانة،الحقيق

يريدونوانما،ونصدقكنتبغكعليهاكنتالتيقبلتكالىارجع؟!ودينهابراهيمملةعلىأنكتزعم

قلعلتههأكازاانققتلغعنوئئهمماابخاسمنألشفهاه)سيقول:يخهمتعالىاللهفانزل؛دينهعنفتنتهبذلك

التاسشهداءعلوسظالنحولؤأ(مةجعننبهنمركزلك!فشتفييصر؟إكيشآ.منيهدىوأنمقرلثأنصشرقتته

عقبجة!عكينقلبمتنألرسوليتيعمنلنعلمإلاعليهآكنتأئئألقتلةجعلناوهاشهيداعييهنمألزسولويكون

:أي،الفتنمن:أي!وأدلاولهدىائذين!إ،لكبيرة؟نت)وإنواختبارا،ابتلاة:أي143]،142:البقرةأ

وتصديقكم،الأولىبالقبلةايمانكم:أي143]:البقرةأ!إيننكنمليضجأدنا؟ن)رما،اللهثئتالذين

أد!هإت)؛جميعااجرهماليعطي!نكم:أيفيها،نبئكموطاعتكم،الاخرةالقبلةالىاياهواتباعكم،نبئكم

قبلةفلنولينكالسماصفىوتجهكتقفبزى)قذ:تعالىشالثم143].البقرةأ!!زحيرلرءوفبألنآس

144]:ابرقرةأ!شظىوجوهكغفولوأكنترماوصيثألراشألع!عدشظروصهربرلؤللزضنحها

بنسعدبنيغصربنوباهلة-الباهليئاخمربنعمروقال؛وقضدهنحوه:شطره:هشامابنقال

له:ناقةيصف-عيلانبنقيس

الحقباإيفادهامنانعقدكاربقدعاقدةوفيجمعشطربناتغدو

له.قصيدةفيالبيتوهذا



ويهودالمنافقينفينزلما

925

"هشاملابنالسيرة"

]:البسيطأمنناقتهيصفالهذفيخويلدبنقي!وقال

محسورالعينيننظرفشطرهامخامرهاداةبهاالنعوسان

له.ابياتفيالبيتوهذا

.4]:الملكأ!حسل!)وهو:قولهمنحسيبرنظراليهافنظر،داةبهاوكان،ناقته:والئعوس:هشامابنقال

أولؤأانذيئأتبتولنئ!يغملونعمابقفل!اللهومازثهممنآلحقأئهليغلمونانكئئبأوتواانذين)وإن

منماأتبغتأقوآءهمولبنبعفىقنكتجابمبتضهصوماقبل!غتمبتاعأنتومماتجقتأتبعوأقاءايةفيانكئف

-145].144:البقرةأالظنمين!!لمنإكلاإندالعقغمىجآ.كمابعد

147].:البقرةأ!!المنترينمنتكولقفلازبكمن)آلحق:تعالىقولهالى:اسحاقابنقال

الحق:منالتوراةفيماكتمانهم

اخوزيد،بنوخارجة،الأشهلعبدبنياخومعاذ،بنوسعد،سلمةبنياخوجبلبنمعاذوسأل

يخبروهمأنوأبوا،اياهفكتموهم،التوراةفيمابعضعنيهوداحبارمننفرا؛انخزرجبنبلحارث

انكعنثفىلتاسبيتهمابعدمنماوالمدىالبيتتمنأنزناهايكتمونألذين)ان:فيهمئعالىالهفانزل؛عنه

915].:البقرةأ!!النعنوتويلعنهمآللهيفعنهمأؤلث!ك

:الإسلامالىدعاهمحينوالسلامالصلاةعليهللنبيجوابهم

اللهعذابوحذرهم،فيهورغبهم،الإسلامالىالكتاباهلمناليهوديئن!راللهرسولودعا:قال

كانوافهمآباءنا؛عليهوجدناما-محمديا-نئبعبل:عوفينجنومالك،خارجةبنرافعلهفقال؛ونقمته

أتفيناهآنتبعبلقالوأاللهأنزلماأتبعوالهمقيل)ل!إذاقولهما:منذلكفي!اللهفانزلمئا؛وخيرااعلم

017].:البقرةأ!!يتضدونولاشئابعفلوتلاءالآؤهم؟تأولؤءالأءناعليه

قينقاعبنيسوقفيجمعهم

قدتمحينقينقاعبنيسوقفييهودجمضاللهرسولجمعبديى،يومقريثاوجلعزاللهاصابولما

يا:لهفقالواقريخشا"،بهأصابمابمثلاللهبصيبكمأققبلأسلموايهود،مغشر"با:فقال،المدينة

قاتلتنالوواللهانك؛القتاليغرفونلااغمارأكانواقريشمننفراقتلت!نكنفسكمنيغرنكلامحمد،

كفررادفذب)قل:قولهممنذلكفيتعالىاللهفاتزلمثلنا،تلقلموانك،الناسنحنانالعرفت

!رر.*.

سبيلفتقنلفئهيرأنتقتافئتينفىءايةلكغ!انقد!اتمهادوب!سجهئرإكونخثروتستغلبوت

لأؤ!لعئرصلث1ذفىإئيشآةمنبنمس.والبيؤيدالعينرآ!ىئثليهزيرؤنهم!اصفريروأخرئأدئه

.13]-12:عمرانالأ!!الابضر

المدراس:بيتمجتي!دخوله

بنالنعمانلهفقالالد؛الىفدعاهميهود،منجماعهعلىالمدراسبيتجمرواللهرسولودخل:قال

إبراهيمفان:قالا!،ودينهابراهيمملة"على:قالمحمد؟ياانتديننايعلى:زيدبنوالحارث،عمرو

تعالىاللهفأنزل،عليهفأبيا"،وبينكمبيتافهيالئوراةالى"فهلم:-فياللهرسوللهمافقال،يهودياكان
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وعمضنهصفريقيؤكثضبينهضلخكماقهكعئىاكيذعؤناتحتتضنلضيماأوتوأآلذبالىتر)أرفيهما:

آلأ!،يفتروتصالؤاتادينهصفىوصئمئفرداصزأتام!الاافارتمشالنتالوأبأنئرذ؟لك!ئترضون

.24]-23:عمران

:غ!شابراهيمفيوالنصارىاليهودتنازع

كانما:الأحبارفقالتفتنازعوا،ب!اللهرسولعنداجتمعواحيننجرانونصارىيهودأحباروقال

وجلعزالهفأنزلنصرانيا؛الاابراهيمكانما:نجراناهلمنالنصارىوقالتيهوديأ،الأابراهيم

!إفلاتغقلوتبعدمنماالأوالإنبيلألؤرلةانزلتومآإبنهيمفئتحآضتلمانحتف)يهأفل:فيهم

كانما!ئغمونلاوأنتصيعلموأدلهعلئمبهلكمليشفيماتحآصنفلمعلمبهءلكمفيماصبختزهؤلاءهكأنتم

اتبعرولقذينبازهيمالئاسأؤلىإت!المعع!يهينمن؟نوماضتلماضيفاكاتولبهنل!إنئاولايهود"ئاإبنهيم

65-68].:عمرانال!،أالعؤمنينوكواللهءامنوأوالذدىألئيئوفذا

عشية:والكفر،غدوةالإيمانمنبعضهمبههمفيمانزلما

انزلبمانومنتعالوا:لبعفمبعضهم،عوفبنوالحارثزيد،نجنوعدي،صيصبنعبداللهوقال

نصنعكمايصنعونلعلهم؛دينهمعليهمنلبسحتى؛عشيةبهونكفر،غذوةوأصحابهمحمدعلى

وأنترالشوتكنوناقيالنطلتلبسوتلمآنكتت)يأهل:فيهمتعالىاللهفانزل؟دينهعنويرجعون

.اخرلموكفرؤ(الئهاروخهامنوا0الذيفطأنزدبالذى.اموأاتكتتأهلضنظآلفهيروقالت!تعلمون

عندولض؟أؤأؤتيتمماهلأصدلؤ!"أنأدئههدىالهدئىإنقلدين!تيعدمن!!تدينو(و!!يرخعونلعلهئم

71-73].:عمرانال!،أعليروسعوأدئاي!ثا.منلؤتيهأدئهبيدالفضلإققلرتبهخ

عيسى:النصارىتعبدكمانعبدكأنأتريدرافعأبيقولفينزلما

عندنجراناهلمنوالنصارىيهود،منالأحباراجتمعتحينالقرظيئرافعأبووقال

ابنعيسىالنصارىتغبدكمانعبدكانمحمديامنااتريد:الإصلامالىودعاهمىلمجتاللهرسول

اوذاك-:والرليسالري!،:ويروى-الريس:لهيقال،نضرانينجراناهلمنرجلوقال؟!مريم

وأاللهغيرأعبدأقاله"معاذ!:ال!هرسولفقالقال،كماأوتدعونا؟إ!واليهمحمديامناتريد

منذلكفيتعالىاللهفأنزل-جم!ه،قالكمااو"،أمرنيولااللهبعثنيبذلكفما،غيرهبعبادةامر

منذبداكونو(للئاسيقولثتموألتبؤةوافحكمائكنبألئهيؤتيهأن!عبر؟ن)ماقولهما:

إلبد:تعالىتولهالى!9تذرسونكنتضوبماائكئبتعلمونكنتربعارتنتنكولؤاولبهنألنهدون

08].97-:عمرانالأن!نملمون"أننمإد

الثاعر:قال؛رئاني:واحدهم،الثادةالفقهاءالعلماء:الزئانئون؛هشامابنقال

أخبارورثانيالكلاممتهاأقتننيالقوسفيمزتهناكتتلو

جرير:قال؛قيسلغة:وفتنني،تميملغة:وأقتنيي،الراهبصومعة:انقوس:هشامابنقال

القوسفيالصنمحينوذالاستتزلتنيوقفتولوهتدصرمتاذوضللا
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خضرا!ورتبم)فيممتق:اللهكتابوفيالسيد،وهو،الرلثمنمشتق:والزياني.الراهبصومعة:اي

.سيده:اي4]1:أيوسف

!!و[|لمسلمونأنتمإدلغدبأتكفرأيأمركمأزبابأوألئجنافلثمكةتئذوأأنيأمركتم)ولا:اسحاقابنقال

.08]:عمران

عليهم:الميثاقأخذفينزلما

جاءهمهواذا،بتضديقهالميثاقمنانبيائهموعلى،عليهماللهأخذماذكرثم:اسحاقابنقال

نمامصدقرسولبءصئمثزوحكمزصهتزننءاتبنصمالن!تنلماصميثقاللهأضذ)واد:فقال؟واقرارهم

منمعكموأنافاشهدوأقالأترزنأقالوااضرىلكخ1ذعكوأخذتمءأقررترقالولتنصنهربهءلؤمننمعكخ

القصة.آخرالى81]:عمرانالأالشهدبئ!!و

الأنصار:بينالوقيعةفيسعيهم

علىالضقنشديدالكقر،عظيمعسا،قدشيخأوكان،قيسنجنشاسومز:اسحاقابنقال

قدمجلسفيوالخررجالاوسمن!كلأيد!اللهرسولاصحابمننفبرعلى،لهمالحسدشديد،الصن!لمين

الذيبعد،الإشلامعلىبينهمذاتوصلاجوجماعتهمالفتهممنرأىمافغاظه،فيهيتحدثون،جمعهم

إذامعهملناماواللهلاالبلاد،بهذهقيلةبنيملأاجتمعقد:فقال،الجاهليةفيالعداوةمنبينهمكان

ثم،معهمفاجلسق،اليهماعمد:فقال،معهمكانيهودمنشاتجافتىفامر،قرابىمنبهاملؤهماجتمع

الأشعار.منفيهتقاولواكانوامابغضوأتثدهم،قبلهكانومابعاثيوماذكر

:بعاثيومعنشيء

وكان،الخزرجعلىللأوسيومئذفيهالطفروكان،والخزرجالاوسفيهاتتتلتيومابعاثيوموكان

التغمانبنعمروالخزرجوعلىحضير،نجناسيدأبو،الأشهليئسمافيبنحضيريومئذالأوسعلى

جميعا.فقتلا،البياضي

الأسلت:انجنقيسابووقال:هثامابنقال

رصينحزنلهفعاودنيحفافيبذيفجغتقدأنعلى

سنينعضببرأسهاعضقعمرافانتقتلوهفاما

ذكرتمااستقصإئهمنمنعنيوانما،ذكرتمماأطولبعاثيوموحديث.لهقصيدةفيالبيتانوهذان

القطع.من

.شحذهاذا،سنهمن،مسنون:سنين:هثامابنقال

منرجلانتواثبحتىوتفاخروا،وتنازعوا،،ذلكعندالقومفتكلم،ففعل:اسحاقابنقال

صخر،بنوجئار،الأوسمن،الحارثبنحارثةبنياحد،قيظيبناوس:الركابعلىالحيين

جذعة،الانردذناهاشئتمان:لصاحبهأحدهماقالثمفتقاولا،،الخزرجمنسلمةبنيأحد

،السلاحالسلاج-،انحرة:والطاهرة-الطاهرةموعدكمفعلنا،قدوقالوا:جميعأ،الفريقانفغضب
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حتىالمهاجريناصحابهمنمعهفيمناليهمفخرج-لمجن!،اللهرسولذلكفبلغاليها،فخرجوا

نأبعد،أظهركمبينوأناالجاهليةأبدعوى،اللهالله،المسلمينمفشر"يا:فقال؛جاءهم

بهوأئفالكفرمنبهواسمنقذكم،الجاهليةأفرعتكمبهوقطع،بهوكرمكمل!شلاماللههداكم

منالرجالوعانقفبكوا،عدؤهم،منوكيد،الشيطانمننزغةانهاالقومفعرفتلوبكم"؛بين

عنهماللهأطفأقد،مطيعينسامعينعح!ماللهرسولمعانصرفواثمبعضأ،بعضهموالخررجالاوس

صدمالكئضجمأقل!تل:صنعوماقيسبنشأسفيتعالىاللهفانزلقيس؛بنشأساللهعدؤكيد

.امنمنألئهسبيلعنتصدوتلماتكئمبيهأهلقل!لعملونطماثهذواللهاللهلايتتكفرون

فياللهوأنزل99]؟-89:عمران!!أآللغملونعضا،لقفلأدئهوماشهدا"وأننئمعوجاتتغو!ا

ادخلعماصنعواماصنعواالذينقومهمامنمعهماكانومنصخربنوجثارقيظيبنأوس

بعديردوكمالكئتأوتوأائذفيئنفرياتطيموأإنءامنوآالذفي)يأيها:الجاهليةأمرمنشأسعليهم

هدىفقدلإدنهيغئصمومنرسولةروفيصئماللهءايتعلئكغتتكوأنتمتكفرونوكيف!كفريئإجنكتم

قولهالى!!ث!دمونوإشمإلالمو!ولاتقالهءحقألثهائقواءامنواالذينجمأيها!ثتنقيمصرواك

.501]-501ععران:ال!!أعظيصعذابئلتم)وأؤلنك:تعالى

شرارنا:الاامنما:قولهمفينزلما

عبيد،بنوأسد،سغيةبنواسيد،سغيةبنوثغلبة،سلامبنعبداللهاسلمولما:اسحاقابنقال

اهليهود،احبارقالت،فيهورسخوا،الإسلامفيورغبواوصدقوافامنوا،معهميهودمنأسلمومق

الىوذهبواآبائهمدينتركواماأخيارنامنكانواولو،شرارناإلااتبعهولابمحمدامنما:منهمالكقر

.اناءاللهءايمئيتلونتابمةأئهاتكتضأقلمنسوآص)ليسوا\قولهممنذلكفيتعالىاللهفانزل؛غيره

113].:ععران!!أآليسجدونوهمائل

بنمالكواسمه-الهذليالمتنخلقال؛انيئوواحدها،الليلساعات:الليلآناء:هشامابنقال

ابنه:أثيلةيزثي-عويمر

ينتعلالليلقضاهاتىكلفيشيمتهالقدحكعطفومرخلؤ

وخش:حماريصف،ربيعةبنلبيدوقال.لهقصيدةفيالبيتوهذا

نديمالتجارفيلسقاهغويكانهالنهاراناءيطرب

يونس.أخبرنيفيمامقصوز،؛انى:ويقال.لهقصيدةفيالبيتوهذا

منوأؤلعفالخنرثفىويسرعوتاثمنكرعنوينهونبأنممروفوبأمروتالأخروايؤريألئه)بؤمنوت

.1]14:ععرانأآل!!ألضنحين

اليهود:مباطنةعنالمسلميننهيفينزلما

والحلف،الجوارمنبينهمكانلما،اليهودمنرجالأيواصلونالمسلمينمنرجاذوكان:اسحاقابنقال

وذو(خباصلايألونكخلادو!كغئنبالانةثئخذو(لاءامنواالذين)يكأئها:مباطنتهمعنينهاهمفيهمتعالىالذفأنزل
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أؤلا!هأنتتملقفلودبهغإنالآيتلكمبنتاقذأكبر!دورهمتخفىوماأفوههغمقالبغضا.بدتفدعنغما

يكقزونوهم،ذلكقبلالكتبمنمضىوبمابكتابكمتؤمنون:أي!كهباتبهنىوتؤمنونيحئونكغولاتحتونهتم

الغح!منالأناملعليهمعضحواخلؤأوإذاءامئاتالوألقوكغ)وإذا،لكممنهملهمبالبغضاءأحنكنتمفانتم،بكتابكم

القصة.آخرالى]911-181:عمرانآلأ!!ألضدد!بذالقعليئماللهإنبغيظكتمموتوأقل

المدراس:بي!فيبكرأبو

منهم،رخلإلىاجتمعواقدكثيراناسأمنهمفوجديهود،علىالمذراسبيتالصديقبكبرابوودخل

بكرأبوفقال،أشيغ:لهيقال،أحبارهممنحبرومعه،وأحبارهمعلمائهممنوكان،فتحاص:لهيقال

بالحقجاءكمقد،اللهلرسولمحفدأإنلتعلمإنكفوالله،وأشلمالفهاتق،فتحاصياويحك:لفتحاص

بناما،بكرأباياوالله:بكرلأبيفنحاصفقال،والإنجيلالتوراةفيعندكممكتوباتجدونه،عتدهمن

بغنيئ،عناهوومالأغنياء،عنهوائاإلينا،يتضرعكمااليهنتضرعومالفقير،اليناهـانهفقير،مناللهالى

ماغنياعتاكانولو،ويعطيناهالرباعنينهاكم،صاحبكميزعمكماأموالنا،استقرضناماغنياعناكانولو

لولا،بيدهنفسيوالذي:وقالشديدا،ضزبأفنحاصونجهفضرب،بكرأبوفغضب:قالالربا،أعطانا

الله0عدؤاي،راسكلضرنجت،وبينكمبينناالذيالعهد

فقال،صاحئكبيصنعماانظرمحمد،يا:فقالعنفاللهرسولالىفنحاصفذهب:قال

قالاللهعدؤإن،اللهرسوليا:بكرأبوفقال؟إ"صنعتماعلىحملك"ما:بكرلأبيع!ي!اللهرسول

وجهه،وضربت،قالمفاللهغضبتذلكقالفلماأغنياء،وأنهماليهمفقيراللهأنزعمانهعظيما؛قولأ

وتصديقا،عليهردا؛فنحاصقالفيماتعالىاللهفانزل،ذلكقلتما:وقال،فتحاصذلكفجحد

بغئرالأئبياوقتهمقالوأماسنكتبأغنبآبرونخنفقيرأدئهإققالوأالذيففؤلأدئهسمعالقذ:بكرلأبي

ذلكفيبلغه،-ما!هالصديقبكرابيفيونزل181]؛:عمرانأآل!!اتحريقعذابذولوأونقولحق

وإنأذهـكمشيرأأشركوأالذلىومنقئد!ئممنأئكتفأوتوأائذفيمن)ولتشمعنى:الغضبمن

معهوا!حبازفتحاصقالفيماقالثم186]،:عمرانالأ!!أ!مورصعرسمنذلثف!نوتتقوألضحيرو(

بهءوأشترؤأظهورهغورآءفنبذوهتكتمرنهرولالفاسلتئنئةأثكتتأوتوأألذينميثقىاللهأخذ)وإديهود:من

تحسبضف!يقعلوألئمبكاأنيحمدوأؤيحبونألؤأبمآيفرصنالذينع!بن!!يشتروتمافبئسقلي!ئمنا

منوأشباههماوأشيع،فتحاص:يعني-188].187:عمرانأآل!!ألصعذابولهغاتعذالبضنيمفازؤ

لمبمايحمدواانويحتون،الضلالةمنللناسزئنواماعلئالدنيامنيصيبونبمايفرحونالذينالأحبار،

يقولانويحتون،حنولاهذىعلىيحملوهملم،علمبأهلوليسواعلماء،:الناسيقولأنيفعلوا؛

.فعلواقد:الناس

بالبخل:المومنينأمرهم

أبيبنونافغ،حبيببنواسامة،الأشرفبنكعبحليف،قيسبنكردموكان:اسحاقابنقال

كانواالأنصاررجالآ!منيأتون؛التابوتبنزيدبنورفاعة،أخطببنوحييئعميرو،بنوبحري،نافع
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عليكمنخشىفانا؛أموالكمتنفقوالا:لهمفيقولون-لخ!داللهرسولأصحابمنلهميتتصحونيخالطونهم

شخلون)ألذيئ:فيهمالدفانزل؛يكونعلاملاتدرونفانكم،النفقةفيتسارعواولاذهابها،فيالفقر

جاءماتصديقفيهاالتيالتوراةمن:أي،فض!!منأدئابر.اتمهمماولحنمونيألبخلألئايىويأعيون

ولايأدديؤمنوتولاالئاسرئآءأفودهخينفقوئ!والذيئئييناعذا"باللفربنع!رو)وأغتذنامحمدبه

37-93].النسا.:أ!،عليمابهزألئاأوكان:قولهالى!الآحرباتؤس

الحق:جحدهم

لسانه،لوى-كي!اللهرسولكلماذايهود،عظماءمنالتابوتبنزيدبنرفاعةوكان:اسحاقابنقال

الذبنإلىنر)ألتم:فيهاللهفأنزل،وعابهالإسلامفيطعنثم،نقهمكحتىمحمد،ياسمعكأزعنا:وقال

كفئولمأبألنهكقبأغدآلاكغأغدم!وأدئهالممبيلتضلواأنريريدونالضئلةيشزوناككئميئننصيماأوتوا

وزعنا!ممنمعغئروأكعوعصتناحممناويقولونءمواضعهعنالكلميحزفونهادواالذيننن!نصبزابأفه

ودبهنوأقومفىضيزال!نوانظ!أوأكغوأطقامحفناقالو(أكمولؤألدينفىوطغناأليأيأنسئهخسفعكراعنا:أي

-46].44النسا.:أ"فديلأإلايؤمنونفلابكفريخأدئهلعنهم

فقالاسد،بنوكغبالأعور،صوريابنعبداللهمنهميفود،أحبارمنرؤساءيك!اللهرسولوكفم

نغرفما:قالوا،لحس"بهجئتكمائذيانلتغلمونانكمفواللهوأسلموا،اللهاتقوايهود،منشر"با:لهم

اثكئثأوتوأألذيئ)يهأيها:فيهمتعالىالدفأنزلالكقر؛علىوأصرواعرفوا،مافجحدوامحمد،ياذلك

ألئنتأضنيلعئاكمانقفهخأؤأئارهآعل6فزدهاوصهانطعسأنقلمنمعكملعاسذقانزلايماءامنو(

47].الشاء:أ!،مفعولاأللوأنروكان

فييرىمماشيءولا،فمولاائفولاعينفيهايرىفلافنسويهانمسحها:نطمس:هشامابنقال

:ويقال،شقجفنيهبينليسالذي:العينالمطموس37]،الفمر:أ"أغينهمأفطشا:وكذلك؛الوجه

التغلبي-الصلتبنهبيرةبنالغوثواسمه-الأخطلقالشيء؛منهيرىفلاوالأثرالكتابطصنمت

ذكر:ماكلفهاابلايصف

يتململحرباءهاترىشطونالصوىطامسةكلوتكليفناها

له.قصيدةفىالبيتوهذا

.والمياهالطريقعلىبهايستدذالتيالأعلام:والصوى،صؤة:الصوىواحدة:هشامابنقال

ناتىة.شيءفيهافليسبالأرضفاستوتمسحت:يقول:هشامابنقال

:الأحزابحزبواالذينالنفر

أخطب،بنحييئ:قريظةوبنيوغطفانقريشمنالأحزابحزبواالذينوكان:اسحاقابنقال

عامر،بنووحوح،عمابىوأبو،الحقيقابيبنالزبغبنوالربغ،رافعوأ"بو،الحقيقأبينجنوسلأم

فلما،النضيربنيمنسالرهموكان،وائلبنيفمن،وهوذةعمار،وأبو،وحوحفاما،قيسبنوهوذة

دينأمخيردينكم:فسلوهم،الأؤلبالكتابالعلموأفليهودأخبارهؤلاء:قالواقريشعلىقدموا
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فيهم:تعالىاللهفأنزل؟اتبعهوممنمنهاهدىوأنتم،دينهمنخيزدينكمبلفقالوا:،فسالوهممحمد،

51].الناء:أ!وألظنولقلهألجبتجمؤمنونالحيتنىقننييماأؤتواالذفيإلىتر)ألئم

عناضلماكل:والطاغوت،وتعالىتباركاللهدونمنعبدما:العربعندالجنت:هشامابنقال

طواغيت.:الطاغوتوجمع،جبوت:الجنتوجمع،الحق

.الشيطان:والطاغوت،السحر:الجنت:قالانهنجيحأبيابنعنوبلغنا:هثامابنوقال

قودهإدى:اسحاقابنقال51].النساء:أ!!سيي!ءامنو(الذينمن(هدىهو!ءكؤرأدلذفي)ويقولون

فئىو.اتتنهموألحكمةانكنفإننهيمل01.اتينافقذفشهمنأدنه.ان!ه!مآعكألاسنجسدون)أش:تعالى

.54]-51:الناءأ!أعطيما

التنزيل:انكارهم

بعدشيءمنبثرعلىأتزلاللهاننعلممامحمد،يا:زيدبنوعديسكينوقال:اسحاقابنقال

بعدحمنواقببقلؤجإكأؤخينأك!إثيكأؤحينأإإتا:قولهمامنذلكفيتعالىاللهفأنزل،موسى

داودوهاتيناوسلتخنوهرونويودنسوأيؤبوعيسئوالأمتباطويغقوبوإشحقوإئشعيلإنزهيصإلى6وأؤحينأ

زسلأ!ت!ليئاموسىاللهكميخئثنفققحهنملتمورسلأقبلمنعدتكقصقعنهئمقذورسلأ!زبوزا

-165].163:النساه!!أمحيما!فياأدئهوكانالزسلبعدحشتماأدئهعلللتاسيكونلئلاونذرينمبمثرين

اللهمنرسوذأفيلتغلمونانكم،والله"اما:لهمفقال؛متهمجماعة!راللهرسولعلىودخلت

أنزليمآيمثهدأدلهإلبهن:قولهممنذلكفيتعالىاللهفانزل،عليهنشهدوما،نعلمهماقالوا:اليكم

166].النساء:!أأشهيدايألئوكفئ!هدونوأن!لحكةيعتمه،أنزلاإلتث

-طير:اللهرسولعلىالصخرةطرجعلىاجتماعهم

الضمرفي،أميةبنعمروقتلاللذينالعامريينديةفييستعينهبمالنضيربنيإلى-لمج!اللهرسولوخرج

فيطزح،البيتهذاعلىيظهررجلفمن،الانمنهأتربمحمداتجدوالنقالوا:ببعضبعضهمخلافلما

فانصرفالخبر،مج!اللهرسولفأتىانا،:كعببنجحاشبنعمروففالمنه؟!فيريحناصخرةعليه

!!عتحم.أدئ!نعمتأدكروأ.امنواالذجمت)جمأيها:وقومههوارادوفيما،فيهتعالىاللهفأنزل،عنهم

!!ءصير.لمصص

أ!المؤينرتفليتوفيأدئووعلاللهواتقو(عن!خأنديهزفكتأيذجمرإلنكغلجسالو(أندومهنم

11].:الماندةأ

الله:أحباءأنهمادعاؤها

وكفمهم،فكفموه،عديبنوشاسعمرو،بنوبحرياضاء،بننغمانىلمجنوواللهرسولوأتى

اللهأبناءواللهنحنمحمد؟ياتخؤفنامافقالوا:،نقمتهوحذرهم،اللهإلىودعاهمىيئاللهرسول

قلظموأصثئئألئرا!شوانحنوالمشرئائيهود)وقالت:فيهمتعالىاللهفأنزل؛النصارىكقول،وأحئاؤه

وماوأق!زفىال!ئئوئقمقكودئهيشآبرمنويعذبيشابرلمنيفنرضلقئمنبشرأنتربلبذنولبهميعذبكم

ئذممأ
18].:الماندة!أأالمصيردمافي..
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نحووخ!:موسىبعدكتابنزولانكارهم

وعقوبته،اللهغيروحذرهم،فيهورغبهم،الإسلامالىيهودعجيئاللهرسولودعا:اسحاقابنقال

معشريا:وفببنوعقبة،عبادةبنوسغد،جبلبنمعاذلهمفقال،بهجاءهمبماوكفروا،عليهفابوا

لناوتصفونه،مبعثهقنللناتذكرونهكنتمولقد،اللهرسولانهلتعلمونانكمفوالله،اللهاتقوايهود،

بعدكتابمناللهانزلوما،قطهذالكمقلناما:يهوذابنووفب،حريملةبنرافعفقال،بصفته

جا.كئمتذانكتب)يهأهل:قولهمامنذلكفيتعالىاللهفانزل؛بعدهنذيراولابشيراأرسلولا،موسى

عكصوالكونذيربشل!جاءكمفقدنذيرولابمثيرمننجأءناهاتقولوأأنألرسلمنفئزؤعكلكغيئنرسولنا

91].:الماندةأ!!قديزشئء

فيتاهواحتىاللهامرمنعليهردواوما،عليهوانتقاضهم،منهملقيوما،موسىخبرعليهمقمقثم

عقوبة.سنةاربعينالارض

الرجم:حكمفيجم!االنبيالىرجوعهم

يحدث،العلماهلمنمزيخنةمنرجلاسمعانه،الرفريشهابابنوحدثني:اسحاقابنقال

قدمحين-المدراسبيتفياجتمعوايهودأحبارأن:حدثهمهريرةاباان،المسئببنسعيد

بهذاابعثوا:فقالوا،أخصنتقديهودمنبامرأةاحصانهبعدمنهمرجلزنىوقد-المدينة-ج!هاللهرسول

بعملكمفيهماعملفانعليهما،الحكموولوهفيهما،الحكمكيففسلوهمحمد،الىالمرأةوهذهالرجل

حمارين،علىيحملانثموجوههما،تسؤدثم،بقابىمطليليفمنبحبلالجلد:والتجبية-التخبيةمن

فيهماحكمهووان،وصدقوه،ملكهوفانما؛فاتبعوه؛-الحمارينادبارقبلمنوجوههماوتجعل

زنىقدرجلهذامحمد،يا:فقالوا،فأتوه،يسلبكفوهأنأيديكمفيماعلىفاحذروه،نبيئفانه؛بالرنجم

أتىحئىيك!ي!الكرسولفمشىفيهما،الحكموئيناكفقدفيهما،فاحكم،أحصنتقدبامرأةاحصانهبعد

بنعبداللهلهفاخرجواعلماءكم"،الياخرجوايهود،مغشر"يا:فقال،المدراسبيتفيأحبارهم

صوريا.

ابنياسراباصورياابنمعيومئذ،اليهأخرجواقدانهم:فريطةبنيبعضحدثنيوقد:اسحاقابنقال

نأالى،أمرهمحضلحتىلمجوواللهرسولفسالهمعلماؤنا،هؤلاء:فقالوايهوذا،بنووفب،اخطب

.بالتوراةبقيمنأعلمهذا:صوريابنلعبداللهقالوا

،اسحاقابنقولمن؛بالتوراةبفيمنأعلمالى،قريخظةبنيبعضوحدثني:قولهمن:هشامابنقال

قبله.الذيالحديثمنبعدهوما

له:يقول،المسالةيك!يرواللهرسولبهفالأستا،أخدثهممقشابأغلاماوكان-لمجحاللهرسولبهفخلا

اخصانهبغدزنىفيمنحكماللهاننغلمهل،اسرائيلبنيعتدبأئامهواذكركاللهاتثدكصوريا،انجن"يا

ولكئهم،مرسللنبيائكليغرفونانهمالقاسمأباياواللهأما،نعمالفهئم:قال؟"التوراةفيبالرنجم

نجنمالكنجنغتمبنيفيمسجدهبابعتدفرجمابهمافامر-جمضاللهرسولفخرج:قال،يحسدونك

يك!ب!.الفهرصولنبرةوجحدصوريا،انجنذلكبغدكفرثمالنجار،
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منانكقرفىيشرعونالذيفيحرنكلاألزسولى)يأيفا!فيهمتعالىالهفانزل:اسحاقابنقال

لزءاخرينلقؤرسئعونللذبسئعونهادوأالذيئومفقلوبهتمتؤمنولزبأقؤههصءامثاقالو(الذيت

عنالخكمتحريفمنبهامروهمبماوأمروهموتخلفوا،بعثوامنمنهمبعثواالذين:أي!يآتوك

اقي:!تؤتؤهدزوإنفخذوهأوطتزهذاإنيقولونمواصعهءبعدمنالكير)يحرفون:قالثم،مواضعه

يطهرأناللهيردلزالذيئأؤلعربرشئأأدئهمىلهوتملثفلنفتنتهأدئايردومن)فأضذروأالرنجم

القصة.آخرالى41]:المائدةأ!!عظيصعذالثالأخرةفىولهزخزىالذليافىكلتمقلوبهص

عن،ابراهيمبناسماعيلعن،ركانةبنيزيدبنطلحةبنمحمدوحدثني:إسحاقابنقال

الحجارةمقاليهودفيوجدفلفا،مسجدهببابفرجمابرنجمهما،ىلمج!واللهرسولأمر:قال،عئاسابن

اللهصنعمماذلكوكان:قالجميعا،قتلاحتى،الحجارةص!قيقيهاعليها،فجنأصاحبتهالىقام

متهما.الزناتحقيقفي!لرسوله

عمر،بنعبداللهعنعمر،بنعبداللهمولىنافععن،كيسانبنصالحوحدثني:اسحاقابنقال

ايةعلىيدهوضعوقديتلوها،متهمحبروجلس،بالئوراةدعاهمفيهما-جم!اللهرسولحكموالما:قال

يتلوهااقيأبى،الرنجمآيةاللهنبيياهذه:قالثئمالحبر،يدسلامبنعندالفهفضرب:قال،الرنجم

بايديكم"،رهواللهحكمتركالئدعاكممايهود!مغشريا)ونجحكم:جم!اللهرسوللهمفقال،عليك

وأهلالملوكبيوتمن،اخصانهبعدمنارجلزنىحتى،بهيغملفيناكانقدانهواللهأمافقالوا::قال

ترجمحتى،واللهلا:فقالوا،يرجمهانفاراد5،بغدرجلزنىثم،الرنجممنالملكفمنعه،السرف

فقال:قال،بهوالعملالرجمذكروأماتوا،الئجبيةعلىأمرهمفأضلحوااجتمعواذلكلهقالوافلمافلانأ،

قال،مسجدهبابعتدفرجمابهماامرثمبه"رعملركتابهاللهافراخيامناول"فأنا-لمجرو:اللهرسول

رجمهما.فيمنفكتت:عمربنعبدالله

الدية:فيظلمهم

التيالمائدةمنالاياتا!:عئاسابنعن،عكرمةعن،الحصينبنداودوحدثني:اصحاقابنقال

بتنهمفاخكمصكتتوإنشئايضوكفلنعنهزتعرضقوإنعنهتم(غىضقأوبينهم)فأخكمفيها:اللهقال

؟ء!تريظةبنيوبينالنضيربنيبينالديةفيأنزلتانما42]،:العاثدةأ!!المقسطينيحمثالدإنباتق!ط

نصفيودؤنكانواقريظةبنيوان،كاملةالديةيودؤن،شرثلهموكانالنضير،بنيقتلىأنوذلك

الحنعلىع!حالهرسولفحملهم،فيهمذلكاللهفأنزل،مج!اللهرسولالىذلكفيفتحاكموا،الدية

سواة.الديةفجعل،ذلكفي

.كانذلكأيأعلمفالله:اسحاقابنقال

-لجي!:اللهلرسولالفتنةقصدهم

بغضفم،قيسبنوشاسصوريا،بنوعبداللهصلوبا،وابنأسد،بنكغبوقال:اسحاقابنقال

قدانكمحمد،يا:لهفقالوا5فاتوبشر،هوفانما،دينهعننفتنهلعلنامحمد،الىبنااذهبوا:لبعض



ويهودالمنافقينفينزلما

268

"هشاملابنالسيرة"

وبينبينناوإنيخالفونا،ولميهود،اتبعتكاتبعناكانوإنا،وسادتهموأشرافهنميهوداخبارأناعرقت

!ئخهاللهرسوذذلكفأبىونصدقك؟!بكونؤمنعليهملنافتقضياليكأفنحاكمهم،خصومةقومنابعض

مآبغضعنمايقتنوثأنواصذزعغأهوآءعغتت!غولااللهأنزلبنابينهماضكم)وأن:فيهماللهفانزل؛عليهم

اتجفيةأفحكم!لقسقونالاسهنكثيرارانذلؤبهخببعضيصيبمأناللهيرلدالئافاغلختوثؤأفانإلفثاللهأقىل

05].-94:الماندةأ!!يوتنونثتؤرصكصااللهمنأخسنومنيتغون

نحووز:عيسىنبوةجحودهم

نافع،أبيبنونافع،أخطبانجنياسرابو:منهمنفر،ي!اللهرسولوأتى:اسحاقابنقال

الرسل،منبهيؤمنعمنفسألوه،وأشيعأزايى،أبيبنوأزاروزيد،وخالد،عازر،أبيبنوعازر

والأسباطويغقوبواسحاقواسماعيلانراهيمالىأنزلومااليناأنزلومابالفه"نومنع!:فقال

فلما!مسلمونلهونحنمتهنماحدبيننفرقلارئهممنالنببونأوقيوماومحيسىموسىاؤبيوما

اللهفأنزل،بهامنبمنولا،مريمابنبعيسىنؤمنلاوقالوا:،نبوتهجحدوامريمابنعيسىذكر

أكزكروأنقيمنأنزلومآإلتناانزلومايألنهءامنااقإلأقاتقمونهلالكنفي!هل)تل:فيهمتعالى

95].:الماندةأ!!فسفون

الحق:علىأنهمادعاؤهم

حريملة،بنورافع،الصيفبنومالك،مشكيمبنوسلأم،حارثةبنرافع-جمرواللهرسولوأتى

أنهاوتشهذ،التوراةمنعندنابماوتؤمن،ودينهابراهيممفةعلىانكتزعمألستمحمد،يا:فقالوا

وكتمتمفيها،الميثاقمنعلنكماللهأخذمئافيهاماوجحدئمأخدثتنمولكنكم،"بلى:قالحق؟!اللهمن

الفدىعلىفاناايدينا،فيبمانأخذفانا:قالوااخداثكم"،منفبرئت،للئاستبينوهأقأمرتممامتها

تقيموأحىثى.عكل!غائكئنىيهأقل)قل:فيهمتعالىاللهفأتزل،نتبعكولا،بكنؤمنولا،والحن

علتأس!فلاوكفرأطغينارتجكمنإليكأنزلئامهمكثيراوليزيدتزئبهغمنالئكمأنزلومآوالانجيلألؤرلة

68].:الماندةأ!!انبهفريناتقؤر

بالله:إشراكهم

له:فقالواعمرو،بنوبحري،كغببنوقزدمزيد،بنالنخام-لمج!داللهرسولوأتى:اسحاقابنقال

ذلكطلىبعثتبذلكهو،الاائهلا"الله:ي!اللهرسولفقال؟!غيرهالهاالهمعتغلمأمامحمد،يا

لأنذكمانالقزهذاإكوأويومينكثمبتقشهذأدنهبلثهد"كبرثئ.أئ)تل:قولهموفيفيهماللهفأنزلأذعو"؛

تثتركون!كابرى-ءر)نقوحاإلا!هوإتعاقلأيثتهد!قلأضى.اءلهةألئهمعأتلتمثهدونأيمكغبلخومنمابه

02].-91:ا!نعام1!!يويخون!فهر(ننسهغخسرؤأائذينهئمإتنايعرفوتكماي!يوندأثكتث.اتئنهصائذين

موادتهم:عنللمومنينتعالىاللهنهي

المسلمينمنرجاذفكانونافقا،الإسلاماظهراقدالحارثبنوسويدالتابوتبنزيدبنرفاعةوكان

الكنفأوتوأيفاللىتنولعماهزؤآديبئأنخنرأأئذينئتذوالا.امنواالذنإ؟يها:فيهماتعالىاللهفأنزليواذونهما؟
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قذوهنميانكترزضلوأوتد.امتافالوأجاءكغ)دماذا:قولهالى!أنؤنينكمئمإنأدئهوأتقو((ئرل!:و!ارلخكلمن

57-61].الماندة:أ!أيكتيون؟لؤأي!اأغدوألئهيهخرصأ

الساعة:عنسؤالهم

ناالساعةتقوممتىاخبرنا،محمد،يا:-حضاللهلرسولزيد،بنوشمويلقشيبر،ابيبنجبلوقال

!فبها!لمبئعندعق!هاإنمافلميصنهاأنانألشاعؤعنأيمبيونك:فيهماتعالىاللهفأنزل؟تقولكمانبياكتت

ولبهنألنهعندعفمهاإتماقلعهاحلأ؟تكيسثلونكبفةالمن!نيئلاوالأزفنألمنئؤتفيثتلتهوإلالوقهآ

187].:الأعراف1!"ئثل!ونلاأكثراناصس

الخزاعيئ:انحداديةبنقيسقالمرساها؛متى:ميصئهاأأأيخان:هشامابنقال

راجع؟سارمنايانلاسالهاوبينهابينيالسرومخفىفجئت

:الاسديزيدنجنالكميتقال؛مراسبى:وجمعهمنتهاها،:ومرساها.لهقصيدةفيالبيتوهذا

الإسلامقواعدومرلسىسالئااخطامابابوالعصيبين

له.قصيدةفيالبيتوهذا

كأنكعنهايسألونك:يقول-والتاخيرالتقديمعلى-أعهاأحقئو،تتتهيحيث:السفينةومرصى

حفيا!بى؟تان!):اللهكتابوفيالمتعهد،البز:والحفيئ،غيرهمبهتخبرلابمافتخبرهمبهمحفي

ثغلبة:بنقيسبنياعىوقالاخفياء؛وجمعه47]،أمريا:

أصعداحيثبهالاعشىعنحفيئسائلربفياعنيتسأليفان

له.قصيدةفيالبيتوهذا

طلبه.فيالمبالغالشيءعلمعنالمستحفي:ايضاوالحفيئ

الله:ابنعزيراأناذعاؤهم

بنومحمود،انيىأبو،اؤفىبنونغمان،مشكيمبنسلأمب!اللهرسولواتى:اسحاقابنقال

نأتزعملاوأنتقبلتناتركتوقدنتبعككيف:لهفقالوا،الضيفبنومالك،قيسبنوشاس،دخية

أقصنرىوقالتألئهأبقعريزأليهيأوقالت:قولهممنذلكفيوجلعزاللهفأنزل؟!اللهابنعزيرأ

أفتاللةقعيصقنلمن!فرواالذينفؤليضونتبأفولحهزفؤلهصذلفأدئةأتجتالمسيح

الفصة.اخرالى35]:التوبةأ!"يؤلمخون

آخرفيحذثبحديمثتحدثأننحوكفروا؟الذينقولقولهميشاكلاي:يضاهئون:هشامابنقال

يضاهيك.فهو،بمثله

السماء:منكتاباطلبهم

عمبرو،بنوبحركيئاضاء،بنونغمان،سيحانبنمحمودب!اللهرسولوأتى:اسحاقابنقال

فإنا،اللهعندمنالحقبهجئتالذيهذاأنمحمدياأحق:فقالوا،مشكمبنوسلأم،عزيرابيبنوعزير

تجدونهاللهعندمن6نهلتغرفونانكموالفه"اما:ب!اللهرسولئهمفقالالئوراة؟تئسقكمامئسقأنراهلا
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وهمذلكعتدفقالوابه"،جاؤوامابمثلهيةتواأقعلئوانجنالإتسانجنمعتولو،التوراةفيعتدكممكتوبا

بنوكغب،وأشيع،الحقيقأبيبنالربيعبنوكنانةصلوبا،وابنصوريا،بنوعبدألله،فتحاص:جميع

لهمفقالجن؟!ولااتسقهذايعلمكأمامحمد،يا:سكينةبنعمروبنوجبلزيد،بنوشمويلأسد،

فيعتدكممكتوباذلكتجدون؛اللهلرصولواني،اللهعتدمنانهلتغلمونانكموالله"أما:ع!هاللهرسول

كتابأعلينافأتزذاراد،ماعلىمنهويقدرهيثاء،مابعثهاذالرسولهيضنعاللهفانمحفد،يا:فقالوا"،التوراة

آنجتمعتفي)نل:قالواوفيمافيهمتعالىاللهفهنزل،بهتاتيمابمثلجئناكوالأ،ونعرفهنقرؤهالسماءمن

88].:الإسرا.أ!!ظهيرألحنهىبغضهتم؟تيىلؤبمثديابئتونلااتئؤانهدابمثليأنوأأنكلةوالجنافيلنى

الثاعر:قال،عليهتعاونوا:ايعليهتظاهروا:العربقولومنه؛العونالطهير::هشامابنقال

طهيراوللأمامقوامأشللدبأضبحتالنبيسمييا

.ظهراء:وجمعه،عونا:أي

القرنين:ذيعنلمج!%لهسؤالهم

زيد،بنوشمويل،وأشيع،نافعوأبوأسد،بنوكغب،أخطببنحييوقال:السحاقابنفال

-يخ!واللهرسولجاؤواثم،ملكصاحبكولكق،العربفيالنبرةتكونما:أسلمحينسلامبنلعبدالله

ممنكانواوهم،قريشعلىقصقكانممافيهتعالىاللهمنجاءهماعليهمفقمق،القرنينذيعنفسألوه

معيط.ابيبنوعقبة،الحارثبنالنضراليهمبعثواحينعنه-ش!واللهرسوليسالواأنقريثاأمر

لذلك:ءلجي!الرسولوغضب،اللهذاتعلىتهجمهم

يا:فقالوا-لمجوراللهرسولالىيهودمنرفطأتى:قالانهجبيبربنسعيدعنوحدثت:اسحاقابنقال

ساورهمثم،لونهانتقعحتى!اللهرسولفغضب:قال؟اللهخلقفمنالخلقخلقاللههذامحمد،

مابجواباللهمنوجاءهمحمد،ياعليكخفض:فقال،فسكنه!جبريلفجاءه:قال،لربهغضبا

!نوا!لـكنولئم!لولذولتميلذلنم!الضمدأدنه!أحذاللههو)تل:عنهسألوه

كيف؟خلقهكيفمحمديالنافص!قالوا:،عليهمتلاهافلما:قال4]-1:الإخلاعسأ!!أحذ

لهفقال!ضجبريلفأتاه،وصاورهم،الأولغضبهمنأشد-ش!واللهرسولفغضب؟عضدهكيف؟ذراعه

ألنهصتدروأ)وما:تعالىاللهيقول،عنهسألوهمابجوابتعالىاللهمنوجاءه،مرةأوللهقالمامثل

"!يثركوتعضاوتعلىسبخنييمينةمظوتمآوألشئؤتالقئمةيوم!تهجميعاوالأزك!تذرهء

67].الزمر:أ

ابيعن،عبدالرحمنبنسلمةأبيعن،تيبمبنيمولىمسلمبنعثبةوحدثني:إسحاقابنقال

اللههدا:قائلهميقولحتىبينهميتساءلواأقالئاس"يوشك:يقول-لمجرواللهرسولسمغت:قال،هريرة

يلذلنم!الضعدأدنه!أحذاللههوأنلنقولوا:ذلكتالواناذا؟اللهخلقنمن،الخلقخلق

منبالئهوليشتعذثلاثأ،يـارهعنالرجلليثفلثئم!"أحدم!فوانايكنولنم!يولذولتم

".الرجيمالشيطان
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بنعمروتبكينضلةبنمغبدبنتهندقالت،إليهويقزعيضمدالذيالضمد::هشامابنتال

اللذينالغريينوبنياللخميئالمنذربنالنعمانقتلالاذانوهما،الاسديينعفيهانضحلةبنوخالدمسعود،

]:الطويلأمنعليهمابالكوفة

الضمدوبالسيدمسعودبنبعمروأسذبنيبخيرفيالئاعيبكرألا

المباهلةوذكرنجراننصارىوفد

والأسقف:والسيدالعاقبمعنى

منرجلاعشراربعةفيهمراكبأ،ستوننجراننصارىوفد!اللهرسولعلىوقدم:اسحاقابنقال

وصاحب،رايهموذو،القومامير:العاقب:أمرهميؤولاليهمنفرثلاثةمنهمعشرالاربعةفي،أشرافهم

رحلهموصاحب،ثمالهملهم:والسيد،المسيحعبدواسمه،رأيهعنالايصدرونلاوالذي،مشورتهم

لمامامهم،،وحبرهم،اسقفهم:وائلبنبكربنيأحد،علقمةبنحارثةوابو،الايهمواسمه،ومجتمعهم

مدراسهم.وصاحب

:الرومملوكعندحارثةأبيمنزلة

أهلمنالرومملوكفكانت،دينهمفيعلمهحسنحتىكتبهمودرس،فيهبمشرفقدحارثةابووكان

منعنهيبلغهملما،الكراماتعليهوبسطوا،الكنانسلهوبنوا،وأخدموه،ومؤلوهشزفوهقدالئصرانية

دينهم.في5واجتهادعلمه

علقمة:بنكوزاسلامسبب

والىكيداللهرسولالىموجهالهبقليماعلىحارثةأبوجلسنجرانمن-لمج!داللهرسولالىرجعوافلما

علقمة.بنكوز:لهيقال،لهإخجتبه

كزز.:ويقال:هشامابنقال

أتتبل:حارثةابولهفقال،مج!ن!اللهرسوليريدالابعد!تعس:كوزفقال،حارثةابيبغلةفعثرت

وأتتمنهيمنعكما:كوزلهفقالننتظر،كناالذيللئبيئانهوالله:قالاخي؟!ياولم:فقال،تعست

نزعوافعلتفلو،خلافهالأابواوقدواكرموناومؤلوناشرفونا؛القومهؤلاءبناصنعما:قالهذا؟تعلم

هذاعنهيحدثكانفهو،ذلكبعدأسلمحئىعلقمةنجنكوزاخوهمنهعليهافاضمر،ترىماكلمئا

بلغني.فيما،الحديث

أحدهم:واسلامنجرانرؤساء

فافضت،منهمرئيسقماتفكلما،عندهمكتبايتوارثونكانوانجرانرؤساءانوبلغني:هشامابنقال

الرنيسفخرجيكسرها،ولم،قبلهكانتالتيالخواتممعخاتماالكتبتلكعلىختم،غيرهالىالرياسة

لا:أبوهلهفقال-حوو،النبييريدالابعد،تعس:ابنهلهفقالفعثر،يمشي!النبيعهدعلىكانالذي

فكسرشد،أنالأهمةلابنهتكقلمماتفلما،الكتبيعني،الوضائعفيواسمه،نبيفانه؛تفعل
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:يقولالذيوهو،وححاسلامهفحسن،فاسلمعج!،النبيذكرفيهافوجد،الخواتم

جنينهابطنهافيمغترضاوضينهاقلقاتغدوإليك

دينهاالنصارىدينمخالفا

:العراقاهلفيهوزاد:عروةبنهشاموقال.الناقةحزام،الحزام:الوضين:هشامابنقال

جنينهابطنهافيمغترضا

فيه.فأنشدناهعبيدةابوفأما

:المشرقإلىصلاتهم

فدخلوا،المدينةع!ي!اللهرسولعلىقدموالما:قال،الزبيربنجعفربنمحمدوحدثني:اسحاقابنقال

كعب،بنالحارثبنيرجالجمالفيوازديةجبب،الحبراتثيابعليهمالعصرصلىحينمسجدهفيعليه

فيفقاموا،صلاتهمحانتوقد،مثلهموقدارأيناما:يومئذ!النبياصحابمنرآهممنبغضيقول:قال

.المشرقإلىفصفوا"دعوهم"،عج!:اللهرسولفقال،يصلون!اللهرسولمسجد

عط:الرسولومناقشتهم،ومعتقدهمالوفدأسماء

المسيح،عبد:وهو،العاقب:امرهماليهميؤولالذين،عشرالاربعةتسميةفكانت:اسحاقابنقال

وقي!،وزيد،،والحارث،واؤسق،وائلبنبكربنياخوعلقمةبنحارثةوأبو،الايهم:وهووالسيد،

منهمىلمج!راللهرسولفكلمراكبا،ستينفي،ويحنس،وعبداللهوخالد،وعمرو،وخويلد،،ونبيهويزيد،

معالملكدينعلىالنصرانيةمنوهمالسيد،والايهم،المسيحعبدوالعاقب،علقمةبنحارثةأبو

قولوكذلك،ثلاثةثالثهو:ويقولون،اللهولدهو:ويقولون،اللههو:يقولون،أمرهممناختلاف

النصرانية.

ويخلق،بالغيوبويخبر،الاسقامويبرىء،الموتىيحييكانبأنه"الله"هو:قولهمفييحتخونفهم

.اية)ولنخعله،،وتعالىتباركاللهبامركلهوذلكطائرا،فيكونفيهيتفخثم،الطيركهيئةالطينمن

.2]1:أمريم"لباس

وهذاالمهد،فيتكفموقد،يغلماثلهيكنلم:يقولونبأنهمالفه"ولدإانه:قولهمفيويحتخون

قبله.آدمولدمنأحديصنعهلم

كانلو:فيقولون،وقضيناوخلقنا،وأمرنا،فعلنا،:اللهبقول"ثلاثةثالث"انه:قولهمفيويحتجون

قولهممنذلككلففي،ومريموعيسىهوولكنه،وخلقت،وامرت،وقضيت،فعلتالاقالماواحدا

لم)انكما:قالاسلمنا،قذقالا:"أسلما"،:يك!ماللهرسوللهماقال،الحبرانكلمهفلما،القرآننزلقد

ولدا،لذذعاؤكما:الأشلاممنيفنعكما"كدنجنما،:قال،قبلكأسلمناقد،بلى:قالافأسلما"تسلما

فلم-ش!هاللهرسولعنهمافصمتمحمد؟!ياأبوهفمنقالا:الختزير"،وكلكما،الصليبومحبادتكما

بضعإلىعمرانآلسورةصذر،كلهامرهمواختلاف،قولهممنذلكفيتعالىاللهفأنزليجبهما،

نفسهبتنزيهالسورةفافتتح!"؟يئعالئئهوالمإلهلآأفة!وعزإاثصجلفقالمنها،آيةوثمانين
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منمعهوجعلواالكقرمنابتدعواماعليهمردأ؛فيهلهشريكلاوالامر،بالخلقاياهاوتوحيدهقالوا،عما

الآإلهلآأطه!)اثص:فقال،ضلالتهمبذلكليعرفهم،صاحبهمفيعليهمبقولهمواحتجاجاالانداد،

وصلب،عيسىماتوقد،يموتلاالذي:الحي!القيع)الن،امرهفيشريكغيرهمعهليس!هو

مكانهعنقولهمفيعيسىزالوقد،يزوللاخلقهفيسلطانهمنمكانهعلىالقالم:والقئوم،قولهمفي

)وأنزل،فيهاختلفوافيما،بالضدق:اي!!الئئالكنبعيث)نرل،غيرهالىعنهوذهببهكانالذي

)وأنزل،قبلهكانمنعلىالكتبنزلكما؛عيسىعلىوالإنجيل،موسىعلىالتوراة9والانحيلالتوردة

كفروااثذيئ)إن،وغيرهعيسىامرمنالأحزابفيهاختلففيماوالباطلالحقبينالفضل:اي9اتفزتان

ومعرفتهبها،علمهبعد،بآياتهكفرمفنمنتقماللهان:اي!ائقاسذو!فيوأقهشمدإبرعذابدهزافهبايش

ومايريدونماعلمقد:افي!!الشعآءفىولااق!زشفىفنءعنيمايخنئلاافهإإنفيها،منهجاءبما

وكقراباللهغزة،ذلكغيرعلمهمنوعندهمورثأالهاجعلوهاذ؛عيسىفيبقولهميضاهونومايكيدون

ذلكيدفعونلاالارحامفيصؤرممنعيسىكانقد:أي!يماكيفاس7رتعاسفىيصؤرصصائذىإهو،به

إنزاهاتعالىقالثم؟!المنزلبذلككانوقدالهايكونفكيف،آدمولدمنغيرهصؤركمايتكرونهولا

إذابهكفرمفنانتصارهفيالعزيز!الحكيصايخزهو،لأإلهالآ:معهجعلواممالهاوتوحيدالنفسه

]آل!أنكتبهقأمتخكنثءايتنهأتكئبعنكأنزلائذى)هو،عبادهالىوعذرهحجتهفيالحكيمشاء،

عماتحريفولاتصري!لهنليس،والباطلالخصومودقعالعباد،وعصمة،الربحجة:فيهن7]:عمران

الحلالفيابتلاهمكماالعباد،فيهناللهانجتلى،وتأويلتصريفلهن،متشبهثإوأض،عليهوضغن

:أي!زلغبرقلوبهصفىائذيئ)ف!ما:وجلعزيقول،الحقعنيحزفنولا،الباطلالىيضرقنالأ،والحرام

لهملتكونواحدثوا،ابتدعوامابهليصدقوامنهتصرفما:أي،فهلشبهماإفيتبعون،الهدىعنميل

منركبواماعلىذلك!تأويله)وأبتغا،الفبس:اي9انفتنةإابتفآ؛شبهةقالواماعلىولهم،حجة

الله)إلاأرادواماأرادوابهالذيأي!ءتأويلهيئدم)وما:يفولوقضينا،خلقنا،:قولهمفيالضلالة

رذواثمواحد،رلثمنواحدقوذوهويختلففكيف9رئاعدفن؟!اء.ائايقولوناتعزفىوألزسنرن

بقولهمواتسقواحد،تاويلإلافيهالاحدتاويللاالتيالمحكمةتأويلمنعرفواماعلىالمتشابهتأويل

الكقر؟بهودمغ،الباطلبهوزاجالعذر،بهوظهر،الحجةبهفنفذثبعضأ،بعضهوصدق،الكتاب

-7:عمرانالأ!هديتناإدبغدخموسا!ملارتناايتبئي!أؤلوأإلاثبهر)وها:هذامثلفيتعالىاللهيقول

ثم8]:عمرانالأ!!انوعابأنتإنكرضةلانكمنلنا)وهتباحداثنا،ملنادهانقلوبنا،تمللا:أفي8].

)نآبئاقالوا،مابخلاف18].:عمرانآلأ!اتعلآوأؤلواو3تملكهكةهوإلاإلهلآأت!ألته)شيد:قال

آلأ!افيستنضأدنهعندالديت!إناخهيرافىيهزهوإلىإله!!يريد،فيمابالعدل:أي9يانق!و

أوتوأائذيتأختدف)وما،للرسلوالتصديق،للربالتوحيدمحمد؛ياعليهانتما:أي-91]18:عمران

)لبئا،شريكلهليسالذيالواحدالفهان:افي،جاءكالذياي9أرز!إهمهابعدمنماإلاالكتمي

بهيأتونبما:أي02]91،:عمرانآلأ9حصكأن!الحابمرلحأفهف!ىأفهباينضيكفزومنشهص

)فقل،الحنمنفيهاماعرفواقدباطلشبهةهيفانماوامرنا،وفعلنا،خلقنا،:قولهممنالباطلمن
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كتابلاالذين!ؤأيامتناتكتفأوتوائفذيئوتلاثبعي)ومن،وحده:أي02]:عمرانالألئه،وتجىأعتاتت

:ع!رانالأ!باتعبادوالببه!انبلغعليلثف!نماترلؤأؤإتأهتدوافقدأمتلموأف!نأ.أمتلضتص،لهم

:والنصارىاليهودأحدثفيماالقرانمننزلما

الذيئان):فقال،والنصارىاليهودمنابتدعوا،ومااحدثوا،ماوذكرجميعا،الكتابيناهلجمعثم

قوده:إدى!ألاكطمفياتقسديأمروتالذيفولقنلوتحؤبغيرالتبمنوبقتلوتاللهيايئق!كنررت

وتزختشامناتمقف)تؤق،غيرهفيهميقضيلاالذيوالملكالعباد،رلث:أي!الملكمالكاللهم)قل

ط2رط

تدير!يثىص!عك)اتك،غيركالهلا:أي!الخنربيدكتشآبرمنوتذذتسثآبرمنوتعزتثآبرمضنالعر

مفانشوتخر!ائتلفىالنهارالنهاروتويجذالنل)توب،وقدرتكبسلطانكغيركهذاعلىيفدرلا:أي

لا-27]21:عمرانآلأ!!7حسطيخر!برمنأوترزق،القدرةبتلك،افئمنانيتوترغانميت

أنهيزعمونبهاالتيالأشياءعلىعيسىسلطتكتتفاق:اي،أتتالأيصنعهولا،غيركذلكعلىيقدر

آيةبهلأجعله؟الغيوبعنوالإخبار،الطينمنللطيروالخلق،الأسفاملىابراء،الموتىاحياءمن؛اله

،الملوكتمليك.اعطهلمماوقذرتيسلطانيمنفان؛قومهالىبهابعثمهالتينبؤتهفيلهوتضديقاللناس

الميت،منالحيلىاخراج،الليلفيوالنهارالنهار،فيالليللىايلاج،شئتحيثووضعها،النبوةبامر

عليه،عيسىأسلطلمذلكفكل؛حساببغيرفاجرأوبرمنشئتمقورزق،الحيمنالميتلىاخراج

علمهمفيوهو؟!اليهكلهذلككانالهاكانلوان!وبينةعبرةذلكفيلهمتكنافلم؟اياهاملكهولم

بلد.الىبلدمنالبلاد،فيمنهمويتتقل،الملوكمنيفزب

المؤمنين:وعظفيالقرآنمننزلما

حتا،حقاقولكممنهذاكانان:أي!اللهتخونإنكنتص)تل:قالثم،وحذرهمالمؤمنينوعظثم

زحير!غفور)وألثه،كفركممنمضىما:أي(ذلزلبئلكزوليفرألئهيخبتكغ)فاتيعوق،لهوتعظيمالثه

لاالله)دإن،كفرهمعلى:أي!لؤنؤأ)دإن،كتابكمفيوتجذونهتعرفونهفانتموألزسوثأأفهأطيحوأق

32].31-:ععرانالأ!،الكفيبئيحمي

عيسى:خلقفيالقرآنمننزلما

وءالولؤظادماشطغالله)إن:فقال،بهاللهأرادمابدءكانوكيف!عيسىأفرلهماستقبلثم

ذكرثم34]33-:عمرانآلأ!عليصوالبحتمبشىمر؟بغنهاذزيخةأ!العئعينعلعتزنوءالإترهير

لا،د!هتعئدهعتيقأفجعلتهنذرته:أي!مؤرابطنىفىممالثنذزتاق)رلئ:وقولها،عمرانامرأةامر

أغدواللهأكةو!عهآإقربئقال!توفحعتها!فلناانعلمصا!غأتإنكمنئ)فتفبلالدنيا،منلثيئءبهينتفع

مريرسنيها)وإق،نذيرةلكمحزرأجعلتهالماكالأنثىالذكرليس:اي،؟كاتثئالذكرولتسوضصتبما

)فنقبيا:وتعالىتباركاللهيقول35-36]،:عمرانالأ!!الزجيصالشيطقمنوذئرتتهايلفأغيذهاواقي

وأمها.أبيهابعد37]:ععرانآلأ!زكرياكفدهاحسن!نباتاوأنبتهاحسزبقبولمربها

ضمها.:كفلها:هشامابنقال
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ومريم:زكرياخبر

لهوهباذاعطاهوما،بهدعاومازكريا،وخبرخبرهاقصقثم،باليتمفذكرها:اسحاقابنقال

العابايت!دن!عكوا!طفنكوطفركاضطفنكاللهإن)يمريملها:الملائكةوقولمريمذكرثم،يحيى

من)ذالك:وجلعرالكيقول-43]؛42:عمرانأآل!9اكبهعبمعواجمىواشجدى!ئداقنئيمرير

مر!م!يكفلأيئصأقنمهئميفقوت)إذ؛معهمكنتما:أي!لديهركنتوماإليذلؤحيهائنيبأنبا

.44]:عمرانآلأ

فضمها،زكريافذحفخرجعليها،بهااستهمواالتيقداحهم:يعني،سهامهم:اقلامهم:هثامابنقال

البصرقي.الحسنأبيبنالحسنقالفيما

لمريم:الراهبجريبئكفالة

بحملهاعليهالسهمخرجنخاز،اسرائيلبنيمنرجلالراهبجريخجههناكقلها:اسحاقابنقال

حملها،عنزكريافعجز؛شديدةأزمةاسرائيلبنيفاصابت؛ذلكقبلكفلهاقدزكرياوكان،فحملها

فكفلها.بكفولهاالراهبجريخجعلىالسهمفخرجيكفلها،أئهمعليهافاستهموا

يخبرهفيها،يختصموناذمعهمكتتما:اي44]:عمرانالأ!يخنصمون!!لديهم!نت)وما

:قالثم،منهاخفواممابهيأتيهمبماعليهموالحجة،نبوتهلتحقيق،عندهمالعلممنمنهكتموامابخفي

هكذا:اي45]:عمرانالأ!مرليمافيعشىاتسيهحاشهفةبكلصةيبمثركاللهإنيمرليمأتصبعكةقالت)!

فىالتاس!وي!فمالعقزكين)ومن،اللهعند:اي!والآخزصالذنيافى)وجيا،فيهتقولونكمالاامرهكان

كتقفبعمرهفيفيهايتقلبالتيبحالاتهيخبرهم-46]45:عمرانالأ!!الصبحينومنوصفلاانعفد

بمواقعللعبادوتعريفالنبؤتهاية؛مهدهفيبالكلامخصهاللهانالأوكبارا،صغارا،اعمارهمفيآدمبني

:اي47]:عمرانالأ!يمثاةماينلقألئهصذلكتالبشهريضسشئولزولد!لىيكونأدقرث)تالت،قدرته

:عمرانل11!!فيكونكنلهريقولف!نماأظقفع)إذابشر،كيرأوبسرمنيثاءماويخلقأرادمايصنع

أراد.كمافيكونشاءوكيفيشاءمما47]

!ز:عيسى|ياتبيانديالقرآنمننزلما

منفيهمكانتالتي48]:عمرانآلأ!والتؤزتوألحمةانكئف)ويعلعه:فقال؟بهيريدبماأخبرهاثم

منكائنأنهذكرهالاعندهميكنلماليهوجلعراللهأحدثهآخركتابأ!!بحيل)وافي،قبلهموسىعفد

رسوذاني،نبوتيبهايحقق:اي"زئجخئنئمايترجئتكمقدأقإشر+ءيلبغإك)ورسولا،بعدهالانبياء

اليكم،بعثنيالذي"الله!باطتماافيكونفيهف!نفخألظئركهيةصألظينئفلحمأضلق)أفى-،اليكممنه

94].:عمرانالأ"والائرعىالالمخمه)وإفىث،ورئكمرئيوهو

:العجاجبنرؤبةقال؟أعمىيولدالذي:اكمه:هشامابنقال

اكمهازتدادفازتذهزنجت

له.ارجوزةفيالبيتوهذا،عليهوجلبتبالاسد،صحت:هرنجت:هثامابنقال.كمه:وجمعه
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رسوذاني!لكغ!يةذالكفىإنيوتحغفىتذخرونوماتأكلونبماوأنيئكمألئهنبااتمؤق)وأش

لما:اي05]-94:عمرانالأ!الئؤرتتيدىئفلعا!ومصذتاك!يخبكنتر)إن،اليكماللهمن

فتركتموه،حرامأ،عليكمكانانهبهاخبركم:اي،عليحئمحؤمالذىبعئقلحم)ولأحلعنها،سبقني

أدنهفأتقوازب!نمفنئاية)وحئتكر،تباعاتهمنوتخرجونيسرهفتصيبون،عنكمتخفيفالكماحفهثم

لرئهواحتجاجا،فيهيقولونالذيمنتبريا:أي51]-05:ععرانالأ،ورئجئمديثالله!إنوأطيحون

به،وجئتكمعليهحملتكمقدالذيهذا:اي51]:ععرانالأ!ئستتقيرصر!أهذا)فأغبدو؟،عليهم

أللهأنصارنحنأفىارئيرتتاهألئهالىأشارىمنأقال،عليهوالعدوان!اتكفرمئهم!ىأش)فلضآ

لا52]:عمرانالأ!سنموتيأتاأواشهذ،رئهممنالفضلبهاصابواالذيقولهمهذا،بأدتهءامئا

آلأ!!ألتهدبمع،ئحتنناأكسولواتبعناأنزئتبما)رشآ.امنا،فيهيحاجونكالذينهؤلاءيقولما

وايمانهم.قولفمكانهكذا:أي53]:عمران

:!عيسىرفع

ضيروآدنهاللهوم!رأومحروا:فقال،لقتلهاجتمعواحيناليهعيسىرقعهوتعالىسبحانهذكرثم

:فقال،منهموطفرهرفعهكيفبصلبهلليهوداقزوافيماعليهمورذاخبرهمثم54]:عمرانا!أ!"المبهربن

)و؟علىهفوا،بمامنكهفوااذصؤوا،الذينمفومطفركإلأورافعكمتوفيلفإنيعي!عألئهقال)إد

محمدياعلنث!نتلؤأذ؟لك:قولهالىانتهىحتى،القصةثماتقيعؤ"يؤسإككزواالذيتفوقأئبعركألذين

الخبرمنالباطليخالطهلاالذيالحقالفاصلالقاطع-58]55:عمرانآلأاتحكير!"والذقالأيت)من

)كمثلفاستمغ!أدئهعندعبمىمثلأإث،غيرهخبراتقبلنفلا،أمرهمنفيهاختلفواوعما،عيسىعن

ئن)ف!ثكن،عيسىعنالخبرمنجاءكما:ايرئيك"من!افئفيكونكنل!قالئزترا+منلخقددم01

منعيسىخلق:قالواوان،فيهتمترينف!رئكمنالحقجاءكقد:افي06]-95:ععرانآلأانعئترن!

ودمالحماعيسىكانكمافكانذكير؛ولاانثىغيرمنالقدرةبتلكترابمنادمخلقتفقدذكير،غير

انعفر!منجآ.كمابغدمنفيهطلخثأفمنهذا،منباعجبذكيرغيرمنعيسىخلقفليسوبشرا؟وشغرا

وثنسإكنملاوليآوإشا.كزأبتآبمندعنعالؤاأفقل،امرهكانوكيف،خبرهمنعليكقصضتمابعدمن:اي

61].:عمرانآدأأنحدببن!كلأطهلننتفنخعلننتهلثضوأنفسكموأنفسنا

ثغلبة:بنقيسبنياعثىقال؛باللعنةندعو:نبتهل:غبيدةأبوقال:هثامابنقال

ونبتهليوماشزهامننعوذحطبافنتهاوقدتقعدنلا

له.قصيدةفيالبيتوهذا

هثام:ابنقال،اللهبفلةوعليه،لعنه:ايفلانا،الفهبهل:العربوتقول،باللعنةندعو:يقول

الدعاء.فينجتهد:ايضاونبتهل،اللهلعنة:اي،اللهبهلة:ويقال

)وما،أمرهمن"اتشالقصمىألهوعيسىعنالخبرمنبهجئتالذي"هذاأإن:إسحاقابنقال

كإتعالؤ(اككئمييهأهلقل!،نمقهدبنلحرأفهأنتؤثؤا!انالحكيرالعزيزلهواللهوإىاللهإلأإفيمن
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ف!نألنهدونننأزبابابغمخابعمنناينخذولاشئايهءلنثركولااللهإلالغبدالأوبئمبهربينناسوا.اصدز

الحجة.عنهموقطع،النصفالىفدعاهم64]-62:عمرانا!أ!،ممنمدموتيأئااشهدوأفقولواتولؤأ

الملاعنة:اباؤهم

بهأمربماوامر،وبينهمبينهالقضاءمنوالفضل،عنهوجلعزاللهمنالخبرطاللهرسولاتىفلما

نأتيكثمأمرنا،فينتظردعنا،القاسمابايا:لهفقالوا،ذلكالىدعاهم،عليهذلكردواانملاعنتهممن

المسيح،عبديا:فقالوارأيخهمذاوكانبالعاقبخلواثم،عنهفانصرفوا،اليهدعوتنافيمانقعلاننريدبما

خبرمنبالفضلجاءكمولقد،مرسللنبيمحمداانعرفتملقد،النصارىمعشرياوالليما:!تقالترى؟ماذا

نإمنكمللاستئصالوانه،صغيرهمنبتولا،كبيرهمفبقيقطنبياقوثملاعنماعلمتمولقد،صاحبكم

فوادعوا،صاحبكمفيالقولمنعليهانتمماعلىوالإقامة،دينكمالفالاابيتمقدكنتمفان،فعلتم

وأن،نلاعنكألأرأيناقد،القاسمابايافقالوا:ع!اللهرسولفلأتوا،بلادكمالىانصرفواثم،الرجل

فيبيننايحكملنا،ترضاهاصحابكمنرجلامعناآبعثولكنديننا،علئونرجع،دينكعلىنتركك

رضا.عندنافانكماموالنا،منفيهااختلفنااشياء

أمورهم:عبيدةأيتولية

فكان:قال"الأمينالقوكطمعكمانجعثالعشية"ائتويخيد!:اللهرسولفقال:جعفربنمحممدقال

إلىفرختصاحبها،أكونانرجاءيومثد،اياهاحئيقطالإمارةأحببتما:يقولالخالاببنعمر

لهاتطاولفجعلت،وش!ارهيمينهعننظرثم،سلمالظهريك!يرواللهرسولبناصلىفلمامهجرا،الالفر

بينهمفاقضمعهم"اخرفي:فقال،فدعاه،انجزاحنجنعبيدةاباراىحتىببصرهيلتمسيزذفلم،ليراني

.عبيدةابوبهافذهب:عمرقالفيه"،اختلفوافيمابالحق

المنافقينذكرمننبذ

اهلهاوسيد-قتادةبنعمربنعاصمحدثنيكما-المدينةع!اللهرسولوقدم:اسحاقابنقال

لم،اثنانقومهمنشرفهفيعليهيختلفلا،الحبليبنياحدثم،العوفيئسلولانجنابينجنعبدالله

فيومعه،غيره؛الإسلامجاءحتىالفريقيناحدمنرجلعلئبعدهولاقبلهوالخزرجالأوستجتمع

بنيأحد،النغمانبنصيفيبنعمروعبدعامرأبو:مطاعشريفالأوسمنقومهفيهو،رجلالأوس

وكان،المسوحولبس،الجاهلئةفيترهبقدوكاناخد،يومالغسيلحتظلةأبووهوزيد،بنضبيعة

وضزهما.بشرفهعافشقيا،الراهب:لهيقال

نفاقا:سلولابناسلام

تعالىالهفجاءهم،عليهميملكوهثمليتؤجوهالخرزلهنظمواقدقومهفكانابيبنعبداللهفاما:قال

قدجمرواللهرسولانوراى،ضغن،الإصلامالىعنهقومهانصرففلما،ذلكعلىوهم!برسوله

وضقن.نفاقيعلىمصزاكارهافيهدخلالإسلامالاابواقدقومهراىفل!ماملكا،استلبه
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:كفرهعلىعامرأبياصرار

ببضعةمكةالىمنهمفخرج،الإسلامعلىاجتمعواحين،لقومهوالفراقالكفرالافأبىعامبرابووأما

عن،أمامةابيبنمحمدحذثنيكما-لمجفاللهرسولفقال،-لمج!الهولرسولللإسلاممفارقارجلاعشر

".الفاسققولوا:ولكق،الراهب:تقولوا"لا:عامرابيبنحنظلةالبعض

مج!ي!%:بالرسولتعريضهجزاءالفاسقعامرأبانالما

أباأن:راويةوكان،وسمعاذركقدوكان،الحكمأبيبنعبدالهبنجعفروحدثني:اسحاقابنقال

به؟جئتالذيالدينهذاما:فقال،مكةالىيخرجانقبل،المدينةقدمحينبئاللهرسولاتىعامير

:قالعليها"،لست"انكلمج!:اللهرسوللهفقالعليها،فأنا:قالابزاهيم"،دينبالحنيفية"جئت:فقال

نقنة"،بيضاءبهاجنتولكئيفعلت"ما:قالمنها،ليسماالحنيفيةفيمحمديااذخلتانك:قالبلى

قال،كذلكبهاجئتإنك:إي،فياللهبرسوليعرضوحيدا؟غريباطريدااللهاماتهالكاذب:قال

به".ذلكتعالىاللهففعلكدبفمن،"أجل-جرو:اللهرسول

أسلمفلما،الطائفالىخرجمكةلمج!اللهرسولافتتحفلما،مكةإلىخرج؛اللهعدوذلكهوفكان

وحيدا.غريباطريدابهافمات،بالشاملحقالطائفأفل

ميراثه:فيقيصرالىالاحتكام

عبدبنوكنانة،كلاببنجغفربنالأحوصبنعوفبنعلألةبنعلقمةمعهخرجقدوكان

فقال،الزومصاحبقيصرالىميراثهفياختصماماتفلما،الثقفيئعميربنعمروبنياليل

دونبالمدر،ياليلعبدبنكنانةفورثهالوبر،اهلالوبراهلويرثالمدر،اهلالمدرافليرث:قيصر

علقمة.

عامر:لأبيكعبهجاء

صنع:فيماعامرلابيمالكبنكغبفقال

عبدعمروانعشيرةفيكسغيكخبي!ثعملمناللهمعاذ

بكفرايمانابغتفقذماونخلشرفلي:قلتفاما

:ويروى:هشامابنقال

وماذشرثليقلتفاما

فيهفدخل،الإسلامغلبهحتىمتردداقومهفيشرفهعلىفأقامابيبنعبداللهواما:اسحاقابنقال

كارها.

ذلك:فيوشعرهعليهسلولابنتومخروج

حارثةبنزيدبناسامةعنالزبير،بنعروةعن،الزهريصنسلمبنمحمدفحدثني:اسحاقابنقال

عليهحمايىعلى،اصابهشكيرمنيعودهعبادةبنسغدالىب!اللهرسولركب:قالبئاللهرسولحب
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ابيئبنبعبدالهفمر:قال،خلفهمج!اللهرسولوأزدفني،ليفمنبحبلمختطمةفدكيةقطيفةفوقهاكاف

أطمه.مزاحبمظلفيوهو

الأطم.اسم:مزاحم:هثامابنقال

،ينزلحتىيجاوزهانمنتذمميك!رواللهرسولراهفلما،قومهمنرجاذوحوله:اسحاقابنقال

:قالوأنذر،وبسروحذر،بالثهوذكروجلعزاللهالىودعا،القرانفتلاقليلا،جلسثمفسلم،فنزل

نإهذا،حديثكمنأخسنلاانههذا،يا:قالمقالتهمنبئاللهرسولفرغاذاحتى،يتكلملازاموهو

بمامجلسهفيتأتهولا،بهتغتهفلايأتكلمومن،اياهفحدثهلهجاءكفمقبيتكفيفاجلسحقاكان

فيبهوائتنا،بهفاغشنا،بلى:المسلمينمنعندهكانوارجاليفيرواحةبنعبداللهفقال:قال،منهيكره

حينأبيئبنعبدالهففال،لهوهدانابهالفهأكرمناومما،ندبئمفاوالفهفهووبيوتنا،ودورنامجالسنا

:راىماقومهخلافمقرأى

تصارعائذينويضرعكتذذتزذلاخضمكمولاكيكقمامتى

واقعففوريشهيوماجذلىانجناحهبغيرالبازييتهضوهل

.اسحاقابنغيرعنالثانيالبيت:هشامابنقال

:سلولابنأبيابنكلاممن-!بروالرسولغضب

فدخلعشج!اللهرسولوقام:قال،اسامةعنالزبير،بنغروةعن،الزهريوحدثني:اسحاقابنقال

ونجهكفيلأرىاني،الهرسولياوالله:فقال،أبيئابناللهعدوقالماوجههوفيعبادةبنسغدعلى

اله،رسوليا:سعدفقال،أبيابنقالبماأخبرهثم"اجل"،:قال،تكرههشيئاسمعتلكانكشيئأ،

ملكا.سلبتهقذانليرىانهفوالله،لنتؤجهالخرزلهلنتظملىانابكاللهجاءنالقدفوالله،بهازفق

-لمجي!!الفهرسولاصحابمناعتلمنذكر

عنهم:عائشةوحديثوبلالوعامربكرأبيمرض

عائشةعنالزبير،بنعروةعن،عروةبنعبداللهبنوعمر،عروةبنهثاموحدثني:اسحاقابنقال

فاصاب؟الحفىمناللهأرضأوباوهيقدمهاالمدينةع!ن!اللهرسولقدملما:قالتعنهااللهرضي

،فهيرةبنوعامربكر،أبوفكان:قالتىسرونبيهعنذلكتعالىاللهفصرف،وسقمبلاءمنهااصحابه

قبلوذلك،أعودهمعليهمفدخلت،الحمىفاصابتهمواحد،بيحبفيبكرابيهعبكر،أبيمولياوبلاذ

له:فقلتبكر،أبيمنفدنوت،الوعكشدةمناللهالايعلمهلاماوبهم،الحجابعلينايضربأن

:فقالأبت؟ياتجدككيف

نعلهشراكمنأذنىوالموتأفلهفيمصئحافرىءكل

كيف:لهفقلت،فهيرةبنعامرالىدنوتثم:قالت،يقولماأبييدريماوالله:فقلت:قالت

:فقالعامر؟ياتجدك
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فوقهمنحتفهالجبانانذؤقهقبلانموتوجدتلقذ

برؤقهجلدهيحميكالثوربطوقهمجاهدافرىءكل

.هامابنقالفيما،بطاقتهيريد:بطوقه

البيت،بفناءاضطجعالحمىتركتهاذابلالوكان:قالت،يقولماعامريدريماوالله:فقلت:قالت

:فقال،عقيرتهرفعثم

وجليلاذخروحوليبفخليلةابيتنهلشغريليتألا

وطفيلشامةلييندونوهلمجنبمامياهيوماأردنوهل

بمكة.جبلان:وطفيلشامة:هثامابنقال

مهيعة:الىالمدينةوباءبنقليك!الرسولدعاء

يعقلونوماليفذونانهم:فقلت،منهمسمغتما!اللهلرسولفذكزت:عنهااللهرضيعائثةقالت

وباركاشعد،اومكةالبناحثبتكماالمدبنةالبناحيب"اللهم:يك!اللهرسولفقال؟قالت،الحمىشدةمن

الفخحفة.:ومهيعة.56]6/و5903/المسندفياحمدأ.مهيعة"الىوباءهاوانقلوصامحها،مدهافيلنا

الوباء:منالمسلمينجهد

لما-لمجماللهرسولان؛العاصبنعمروبنعبداللهعن،الزهريشهابابنوذكر:اسحاقابنقال

جمهنبيهعنذلكتعالىاللهوصرفمرضا،جهدواحئى،المدينةحفىاصابتهموأصحابههوالمدينةقدم

لهم:فقال،كذلكيصقونوهمينىاللهرسولعليهمفخرج:قالقغود،وهمالايصلونماكانواحتى

منبهمماعلىالقيامالمسلمونفتجشم:قال".القائمصلامنالئضفعلىالقاعدصلاأن"اعلموا

الفضل.التماس؛والسقمالضغف

المشركين:قتالبدء

منوقتال،عدوهجهادمقبهاللهأمرهفيماقام،لحربهتهيأ!رواللهرسولانثم:اسحاقابنقال

سنة.عثرةبثلاثتعالئاللهبعثهأنبعدوذلك،العربمشركي؟المشركينمنيليهممنبهاللهأمره

الهجرةتاريخ

اسحاقبنمحمدعن،البكائيئعنداللهبنزيادحدثنا:قالهشامبنعبدالملكعنالمتقدمبالإسناد

:قال،المطلبي

ليلةعثعرةلثتتيئ،تعتدلالشمسوكادتالضحاء،اشتدحينالاثنينيومالمدينة-جمزالكرسولقدم

الاؤل.ربيعشهرمنمضت

هثام.ابنقالفيماالتاريخوهو

وجلعزالهبعثهأنبعدوذلك،سنةوخمسينثلافيابنيومئذع!اللهورسوذ:اسحاقابنقال

وشغبان،ورجبآ،،وجمادينالاخر،ربيعوشهر،الاولربيعشهربقيةبهافاقام،سنةعشرةبثلاث



غرواته!اولوهيوذانغروة

281

"هشاملابنالسيرة"

.والمحرم،المشركونالحجةتلكوولي،الحخةوذا،القعدةوذاوشؤالأ،،رمضانوشهر

المدينة.مقدمهمنشهراعشراثنيراسعلىصفرفيغازياخرجثم

.عبادةبنسغدالمدينةعلىواستعمل:هشامابنقال

ث!غزواتهاولىوهيوذانغزوة

:حربغيرمنوالرجوعضمرهبنيموادعة

بنمناةعبدبنبكربنضمرةوبنيقريشايريدالانجواء،غزوةوهي،ودانبلغحتى:اسحاقابنقال

سيدهموكان،الضمريعمروبنمخشيئعليهممنهموادعهالذيوكان،ضمرةبنوفيهافوادعته،كنانة

شهرمنوصدراصفر،بقيةبهافاقامكيدا،يلقولم،المدينةالى-لمج!اللهرسولرجعثم،ذلكزمانهفي

.الاولربع

غزاها.غزوةأولوهي:هشامابنقال

:الإسلامفيرميسهمأول

بنعبدالمطلببنالحارثبنعبيدةبالمدينةذلكمقامهفي-جي!اللهرسولوبعث:اسحاقابنقال

بلغحتىفسارأحد،الانصارمنفيهمليس،المهاجرينمنراكبأثمانيناوستينفيقصيئبنمنافعبد

بنسغدانالا،قتالبينهميكنفلم،قريخشمنعظيماجمعابهافلقي،المرةثنئةباسفلبالحجاز،ماء

.الإسلامفيبهرميسهمأولفكان،بسهبميومئذرمىقدوفاصأبي

المسلمين:الىالمشركينمنفرمن

عمروبنالمقدادالمسلمينالىالمشركينمنوفز.حاميةوللمسلمين،القومعنالقومانصرفثم

وكانا،منافعبدبننوفلبنيحليفالمازنيئجابربنغزوانبنوعتبة،زفرةبنيحليف،البهرائي

جهل.ابيبنعكرمةالقومعلىوكانبالكفار،ليتوصلاخرجاولكنهما،صنلمين

بنمكرزعليهمكانأنه:المدنيعمروأبيعنالعلاء،بنعمروابيابنحدثني:هشامابنقال

ففير.بنغالببنلؤيبنعامربنمعيصبنياحد،الاخيفبنحقص

فيها:بكرأبيشعر

اهلواكثر:هامابن-قالالحارثبنعبيدةغزوةفي!نهالصديقبكرأبوفقال:اسحاقابنقال

-:!هبكرلابيالقصيدةهذهينكربالشعرالعلم

حادثانعشيرةفيوأمبرأرقتالدمائثبالبطاجلسلمىطيفامن

باعثبغثولاتذكيزالكقرعنيصذهالافرقةلؤييقترى

بماكثفينالستوقالوا:،عليهفتكذبواصادقآلاهمرسول

الفواهثالمجحراتهريروهرواأذبرواالحنالىدعوناهممااذا
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كارثغيرلهمشنيبرالتقىوتركبقراببمافيهممتتناقدفكم

الخبائثمثلالحلطيباتفماوعقوقهمكقرهمعنيرجعوافان

بلابثعنهماللهعذابفليسوضلالهمطقيانهميركبواوان

الاثائثالفروعفيمنهاالعرلناغالبذؤابةمناناسقونحن

الزثائثالسريحفيتحدىحراجيجعشئةالراقصاتبرلثفاولي

الئبائثذاتالبئرحياضيرذنعكفمكةحولظباءكاذم

بحانثقولأاليتاذاولستضلالهممنعاجلايفيقوالملئن

الطوامثالنساءاطهارتحرممضدقيذاتغارةلتبتدرنهم

حارثابنرآفالكفارترافولاحولهمالطيرتغصبقتلىتغادر

باحثالسزيبتغيكفويىوكلرسالةلديكسهمبنيفأبلغ

شاعثغيرأعراضكممنفانيرأيكمسوءغلىعرضيتشعثوافان

بكر:أبيعلىالردفيالزبعرىابنشعر

:فقال،السهميئالزبغرىبنعبداللهفاجابه

لابثغيزدفعهابعينيبكيتبالعثاعثاققرتدايىرشمأمن

وحادثسابقالتمنعجبلهكفهوالدفرالايامعجبومن

حارثابنانهياجفييدعىعبيدةيفودهعرامذيأتانالجيش

لوارثكرييمموروثمواريثعكفأبمكةأضنامالنترك

لواهثانعجاجفيعتاقيوجزدردينبمابسمرلقيناهمفلما

ائعوائثكالليوثكماةبأيديمتونهافوقالملحكأنوبيضيى

لابثغيرعاجلاالذحولونشفيمائلاكانمناضعاربهانقيم

رائثامرلهمأمروأعجبهموهيبةشديدخوفعلىفكفوا

وطامثنمقءبينمنلهمأيامىنسوةناحيقعلوالمأنهمولو

باحثغيرغافلأوبهمحفيئعتهميخئرقتلىكودرتوقد

بماكثفهرأعراضعقأتتفمارسالةلديكبكرأبافأنجلغ

حانثغيرحلفةحرباتجددكليظةيمينمنيتج!تولما

الربغرى.لابنالقصيدةهذهينكربالشعرالعلمأهلوأكثرواحدا،بيتامنهاتركنا:هثامابنقال

رميته:فيوقاصأبيابنشعر

:يذكرونفيما،تلكرميتهفيوئاصب!أبيبنسعدوقال:اسحاقابنقال

نبليبصدورصحابتيحميتانياللهرسولأتىهلألا

صهلوبكلحزونةبكلذياداأوائلهمبهاأذود
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قبليالفهرسوليابسفيمعدؤفيرايميغتذفما

وعدلبهأتيتحنوذوصدقيديندينكانوذلك

مهلمقامعندالكفاربهويجزىبهالمؤمنونينخى

جهلابنياويحكالحيغوئتعبنيفلاغويتقدفمفلا

لسغد.ينكرهابالشعرالعلمأهلوأكثر:هشامابنقال

:لعبيدةكانتالإسلامفيرايةأول

فيعسةاللهرسولعقدهارايةأول،بلغنيفيما،الحارثبنعبيدةرايةوكانت:اسحاقابنقال

قبلالأبواءغزوةمنأقبلحينبعثهب!الهرسولانيزعمالعلماءوبعض.المسلمينمنلأحدالإسلام

المدينة.الىيصلان

البحرسيفاليحمزةسرية

والكفار:المسلمينبينجرىما

في،العيصناحيةمنالبحر،سيفإلى،هاشمبنالمطلبعبدبنحمزة،ذلكمقامهفيوبعث

فيالساحلبذلكهشامبنجهلابافلقىأحد،الانصارمنفيهملي!،المهاجرينمنراكباثلاثين

جميعا،للفريقينموادعاوكان،الجهنيئعمبروبنمجديبينهمفحجز،مكةأهلمنراكبثلاثمائة

.قتالبينهميكنولم،بعفيىعنالقومبعضفانصرف

نأوذلك،المسلمينمنلاحد-لمجنهاللهرسولعقدهارايةأولحمزةرايةكانت:يقولالناسوبعض

.الناسعلىذلكفشئهمعا،كاناعبيدةوبغثبغثه

كانفان،رعسنهاللهرسولعقدهارايةأولرايتهأنفيهيذكرشعراذلكفيقالفدحمزةانزعمواوقد

.كانذلكاياعلمفاللهحقا،الايقوليكقلم،اللهشاءانصدقفقد،ذلكقالقدحمزة

فيما،ذلكفيحمزةفقال،لهعقدمنأولالحارثبنفعبيدةعندناالعلمأهلمنسمعنامافاما

:-!هلحمزةالشعرهذايتكربالشعرالعلمأهلواكثر:هشامابنقال-يزعمون

وللعقلالزجالرايمنوللنقصوالجهلللتحلملقوميياألا

أفلولاسوابممنحرمالبلهمنطآلمبالمظالموللزاكبينا

وبالعدلبانعفافافيرغيرلهمعتدناتنلولاتبلناهمكأئا

الهزلمنزلةمثلمتهمويتزليقبلونهفلاباسلابموأمر

الفضلراحةانجتغيحلواحيثلهملغار؟انتدنجتحئىبرحوافما

قبليمنلاحيكنلملواءعليهخافتيأؤذاللهرسولبأفر

الفغلأقضلفغلهعزينرالهكرامبماذيمنالنضرلديهلواة
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تغليأضحابم!غيظمنمراجلهوكلنا،حاشدينسارواعشئة

الننلغرضمدىوعقلنامطايافعقلواأ:لاخواتراءينافلما

حبلمنالضلالةالألكمومانصيرناالإلهحبل:لهمفقلنا

جهلابيكيداللهوردفخابباغيأهنالكجهلأبوفثار

ف!ضلواح!؟بغدمائتانوهمراكبأثلاثينفيالأنحنوما

السسهلوالمتـهجالإشلامالىوفيئواغواتكمتطيعوالاللؤيفيا

والعكلبالندامةفتدعواعذابعليكميصباناخاففاني

:حمزةعلىالردفيجهلأىشعر

:فقالهشامبنجهلابوفأجابه

وبالبطلبالخلافوللشاغبينوالجهلالحفيطةلأشبابعجنت

الجزلوال!ؤددالأخسابذويعليهجدودناوجدناماوللتاركين

عقلذ!عفلاقكهممضلأوليسعقولنايضلواكيئباقكاتونا

الجهلمدىالخلافإنقومكمعلىتخالفوالاقومنايا:لهمفقلنا

والسسهـثكلبالرزيةبوافيلهننسوةتدعتفغلواانفانكم

والفقسلالحفائظأفلعمكعمبنوفاننافعلتمعماترجعواوان

العقلوذيمئاالأخلاملذويرضأمحمداوجدناانالنا:فقالوا

الفعلمنبالقبيحالأمورجماعوزينواالخلافالأابوافلما

أضلبذيليس!كالعضفلاتركهمبغار؟بالساحلينتيفمتهم

وبالنبلبالسيوفوازروييوقدوصحبتيعتهممجديفوزعني

الحبلمتت!كثغيرقواهامينننضيعهلاواجبعلينالإذ

ثبلبلاالعكوفللاليرملاحممتهمغادزتكتتعمبروابنفلولا

القتلع!نال!يوفيحذبايماننافقلصتباذالىولكئه

الضقلمحدثةالحدرقاقببيفبىعليهمازجغا؟لامتنقنيفان

والمحلالجدوبةفيالم!ساعيكرامغالبنجنلؤيمنحما؟بأيخدي

جهل.لأبيالشعرهذايتكربالشعرالعلماهلوأكثر:هثامابنقال

بواطغزوة

قريشأ.يريدالاولربيعشهرفييكيئاللهرسولغزاثم:اسحاقابنقال

.مظعونبنعثمانبنالسائبالمدينةعلىواستعمل:هشامابنقال

بقئةبهافلعبثكيدا؟يلقولمالمدينةالىرجعثم،رضوىناحيةمنبواطبلغحتى:اسحاقابنقال

الأولى.جمادىوبعضالاخرربيعشهر
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انعشيرةغروة

.هشامابنقالفيماالأسد؛عبدبنسلمةأباالمدينةعلىواستعملقريثا،غزاثم

:العشيرةالىالطريق

ابنببطحاءشجرةتحتفنزلالخبار،فيفاءعلىثم،دينابىبنينفبعلىفسلك:اسحاقابنقال

وأكل،منهفاكلطعاثمعندهالهوصنع،-لمجض5مسجدفثئمعندها،فصلى،الساقذات:لهايقال،أزهر

المشترب.:لهيقال،بهماءمنلهواستقي،هنالكمعلوئمالبرمةأثافيفموضع،معهالناس

اسمهاوذلك،عبداللهشعبة:لهايقال،شغبةوسلك،بيسابىالخلائقفتركجمضاللهرسولارتحلثم

ثم،بالضبوعةبثرمنواستقى،الضبوعةومجتمعبمجتمعهفنزل،يليلهبطحتىلليسارصبثم،اليوم

منانعشيرةنزلحتى،الطريقبهاعتدلثم،اليمامبصخيراتالالريقلقيحتى،مللفرشانفرشسلك

بنيمنوحلفاءهممدلحبنيفيهاووادع،الاخرةجمادىمنولياليالأولىجمادىبهافاقام،ينبعبطن

كيدا.يلقولم،المدينةالىرجعثم،ضمرة

:تراببأىلعليمححي!الرسولتكنية

.قالما!نهطالبابيبنلعليقالانغزوةتلكوفي

عن،القرظيئكعببنمحمدعن،المحارئيخيثمبنمحمدبنيزيدفحدثني:اسحاقابنقال

غزوةفيرفيقينطالبأبيبنوعليأناكنت:قالياسر،بنعمارعنيزيد،أبيخيثمبنمحمد

نخل،وفيلهمعينيفيينملونمذلحبنيمنأناسارأينابها،وأقام-لمج!اللهرسولنزلهافلما،العشيرة

:قال؟!يعملونكيففننظر،القومهؤلاءتأتيأنفيلكهل،اليقظانأبايا:طالبأبيبنعليليفقال

حتىوعليئأنافانطلقت،النومغثيناثم،ساعةعملهمالىفنظرنا،فجئناهم:قال،شئتان:قلت

يحركناعححاللهرسولالاأهئنامافواللهفنمنا،،الترابمندقعاءوفي،الئخلمنصوبىفياضطجعنا

يا"مالك:طالبابيبنلعلي-جيماللهرسولقالفيومئذفيها،نمناالتيالدفعاءتلكمنتتزبناوقدبرنجله

رسوليابلى:قلنا؟"رجلينالئاسبأشقىأحذثكما"ألا:قالثم،الترابمنعليهيرىلما؟"،تراب؟لا

"حتىقرنهعلىيدهووضعهذه"علئعلئبايضربكوائذي،الناقةعقرالذيثمود"أحيمر:قال،الله

بلحيته.وأخذهذه"متهاببل

اذاكانأنه"تراب"أباعلياسفيانمايك!روال!هرسولأن:العلمأهلبعضحدثنيوفد:اسحاقابنقال

:قال،رأسهعلىفيضعهترابأيأخذأنهالا،تكرههشيئالهايفلولميكلعهالمشيئءفيفاطمةعلىعتب

فالله؟".ترا!أبايالك"ما:فيقول،فاطمةعلىعاتثأنهعرفالترابعليهرأىاذا-جيماللهرسولفكان

:.كانذلكأيأعلم

وفاصابيبنسعدسريه

ثمانيةفي،وئاصيىأبيبنسغدغزو؟منذلكبينفيما-يئاللهرسولبعثكانوقد:اسحاقابنقال

كيدا.يلقولمرجعثمالحجاز،أرضمنالخزاربلغحتىفخرج؟المهاجرينمنرف!
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.حمزةبعدكانهذاسغدبغثأنالعلماهلبعضذكر:هشامابنقال

الأولىبدرغزوةوهيسفوانغزوة

طلبه:فيوالخروجكرزاغارة

تبلغلاقلالللياليالاالعشيرةغزوةمنقدمحينبالمدينة-جرواللهرسوليقمولم:اسحاقابنقال

علىواستغمل،طلبهفي!ك!اللهرسولفخرج،المدينةسرحعلىالفهريجابربنكرزاغارحتىالعشر،

.هشامابنقالفيما،حارثةنجنزيدالمدينة

:حربغيرمنوالرجوعكرزفوات

وهي،يدركهفلم،جابرنجنكرزوفاته،بذبىناحيةمن،سفوان:لهيقال،واديأبلغحئى:اسحاقابنقال

.وشعبان،ورجبأ،الاخرةجمادىبقيةبهافأقام،المدينةالىيكيماللهرسولرجعثم.الاولىبدرغزوة

217]البفرة:أالهوار!الشنهرعن)ينئلونك4وئزوجخشبنعبدالهسرية

معهوبعث،الاولىبديىمنمففلهرجبفيالاسديرئابنجنجحشبنعبدالله-حرواللهرسولوبعث

يسيرحتى،فيهينظرالأوإمرهكتابا،لهوكتبأحد،الأئصارمنفيهمليس،المهاجرينمنرهطثمانية

أحدا.اصحابهمنيستكرهولا،بهامرهلمافيمضيفيهينظرثم،يومين

نجنحذيفةأبو:منافعبدبنشمسعبدبنيمنثم،المهاجرينمنجحشبنعبداللهأصحابوكان

بنوعكاشة،القوماميروهوجحشبناللهعبد:حلفائهمومن،شمسعبدبنربيعةبنعتبة

غزوانبنعتبة:منافعبدبننوفلبنيومن،لهمحلي!،خزيمةبناسدبنياحدحرثانبنمحصن

كعب:بنعديبنيومن،وفاصأبيبنسعد:كلاببنزهرةبنيومن،لهمحليفجابر،بن

يزبوعنجنثغلبةبنعرينبنمنافعبدبنعبداللهبنوواقد،وائلبنعنزمنلهمحليف،ربيعةبنعامر

بنالحارثبنيومن،لهمحليف،ليحثبنسعدبنياحدانبكير،بنوخالد،لهمحليف،تمييمبنيأحد

بيضاء.بنسهيلفهير:

فافضهلىا،كتابيفينظرت"اذا:فيهفاذا،فيهفنطر،الكتابفتحيومينجحشبنعبداللهسارفلما

جحشنجنعبداللهنظرفلمااخبارهم"،منلناوتعئمقريثابهافترصذ،والالائفمكةبيننخلةتتزلحئى

ازصد،نخلةالىافضيانيكيئاللهرسولأمرننقد:لاصحابهقالثم،وطاعةسضعأ:قال،الكتابفي

ويرغبالشهادةيريدمنكمكانفمن،منكماحداأستكرهاننهانيوقد،بخبرمنهماتيهحتىقريشأ،بها

لماصحابهمعهومضفمضى.يعاللهرسوللامرفماضيىأنافأما،فليرجغذلككرهومق،فلينطلقفيها

احد.منهمعنهيتخل!

وئاص،ابيبنسعداضل،بحران:لهيقالالفرعفوق،بمغدنكاناذاحتىالحجاز،علىوسلك

طلبه.فيعليهفتخلفا،يغتقبانهكانالهما،بعيراغزوانبنوعتبة

وأدما،زبيباتخمللقريشعيربهفمرث،بنخلةنزلحتىاصحابهوبقئة،جحشبنعبداللهومضى

الحضرميئ.بنعمروفيها،قريشتجارةمقوتجارة
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ونسبه:الحضرمياسم

واسم،الصدفأحدعباد،بنمالك:ويقالعباد،بنعبدالله:الحضرميواسم:هشامابنقال

كتدي.:ويقال،كتدةبناشرسبنالسكوناحد،مالكبنعمرو:الضدف

بنوالحكم،المخزوميانعبداللهنجننوفلواخوه،المغيرةبنعبداللهبنوعثمان:ايسحاقابنقال

.المغيرةبنهشاممولى،كيسان

رأسه،حلققدوكان،محصنيبنعكاشةلهمفأشرف،منهمقريبانزلواوقد،هابوهمالقومراهمفلما

رجب،منيويماخرفيوذلك،فيهمالقوموتشاور،منهمعليكمبأسلاعماز،وقالواامنوا،راوهفلما

لتقتلئهمقتلتموهمولثن،بهمنكمفليمتنعنالحرمليذخلنالليلةهذهالقومتركتملثن،والله:القومفقال

منقتلعلىواجمعوا،عليهمانفسهمشجعواثم،عليهمالإقداموهابوا،القومفترذد،الحرامالشفرفي

فقتله،،بسفيمالحضرميبنعمروالتميميعبداللهبنواقدفرمى،معهمماوأخذ،منهمعليهقدروا

وأقبل،فأعجزهمعبداللهبننوفلالقوموافلت،كيسانبنوالحكم،عبدالفهبنعثمانواستأسر

المدينة.!ك!حاللهرسولعلىقدمواحتى،وبالاسيريخنبالعيروأصحابهجخشنجنعبدالله

الخمس،غنمنامماعص!هاللهلرسولان:لأصحابهقالعبداللهأن:جحشبنعبداللهالبعضذكروقد

بينسائرهاوقسم،العيرخمسعصقهاللهلرسولفعزل؛المغانممنالخمستعالىاللهيفرضأنقبلوذلك

أصحابه.

:الحوامالشهرفيقتالهجحشابنعلىمج!ضالرسولانكار

!الحرامالـهرفيبقتاليامرتكم"ما:قال،المدينةيك!اللهرسولعلىقدموافلما:اسحاقابنقال

،القومأيد!فيسقط!اللهرسولذلكقالفلماشيئأ،ذلكمنيأخذأنوابى،والأسيرينالعيرفوقف

محمداستحلقد:قريشوقالتصنعوا،فيماالمسلمينمناخوانهموعنفهمهلكوا،قدانهموظنوا

عليهميرذمنفقال،الرجالفيهوأسروا،الأموالفيهواخذوا،الدمفيهوسفكوا،الحرامالسفرواصحابه

شغبان.فياصابوامااصابواانما:بمكةكانممنالمسلمينمن

عمرو:؛عبداللهبنواقدقتلهالحضرميبنعمروو!:اللهرسولعلىبذلكتفاءليهودوقالت

عليهمذلكاللهفجعل،الحربوقدت:عبداللهبنوواقد،الحربحضرت:والحضرمي،الحربعمرت

لهم.لا

ذلك:فيالقرآننزول

فيهقتال!قلفيهالراهـقاليالثئهرعنأيشثونك!:رسولهعلىاللهانزلذلكفيالناسأكثرفلما

قتلتمكنتمان:أي،أدئهعندكبرمتةءأقلهدىاصاج2الراوالعشبدبهوصقزأدئهسيلعكنوسذكبير

وانتممنهلىاخراجكم،الحرامالصنمجدوعن،بهالكقرمعاللهسبيلعنصدوكمفقدالحرامالشهرفي

المسلميفتنونكانواقد:أ!،أنقتلمنأ!برأوالفننة،منهمقتلتممنقتلمناللهعندأكبر،أهله

يفندونكئميزالونأولا،القتلمناللهعندكبرفذلك،ايمانهبعدالكقرالىيرذوهحتى،دينهفي
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وأعظمه،ذلكاخبثعلىمقيمونهمثم:أي217]،:البقرةأ،أشتبعوأإنديغعنيردكتمص

منفيهكانواماالمسلمينعنتعالىاللهوفرجالامر،منبهذاالقراننزلفلما.نازعينولاتائبينغير

بنوالحكمعبداللهبنعثمانفداءفيقريمعقاليهوبعثت،والاسيرينالعير-جي!اللهرسولقبض،الشفق

بنوعتبةوفاصبىأبيبنسعد:يعنيصاحبانا"يفدمحتىنقديكموهما"لاع!:اللهرسولفقال،كيسان

مج!حيهاللهرسولفافداهما،وعتبةسعدفقدمصاحبيكم"نفنلتفتلوهمافاقعليهما،نخشاكم"فانا؟غزوان

منهم.

معونةبئريومقتلحتى-حوواللهرسولعندوأقام،اصلامهفحسن،فاسلمكيسانبنالحكمفاما

كافرا.بهافماتبمكةفلحقعبداللهبنعثمانوأماشهيدا،

يا:فقالوا،الأجرفيطمعوا،القرآننزلحينفيهكانواماواصحابهجحشبنعبداللهعنتجلىفلما

ألدب)إن:فيهمعروجلاللهفانزل؟!المجاهديناجرفيهانغطىغزوةلناتكوناننطمع،اللهرسول

218]:البقرةأ!!زحيصغفوروألكألئةرخمتيرضنأؤلبهكألكصسبيلفىوجهدو(هابروأوالذين.افو(

الرجاء.اعظمعلىذلكمنوجلعزاللهفوضعهم

الزبير.بنعروةعن،رومانبنويزيدالزهرفيعنهذافيوالحديث

فجعلأحلهحينالفيءقسموجلعراللهأن:جحشبنعبداللهالبعضذكروقد:اسحاقابنقال

تلكفيصنعجحشنجنعبدالذكانماعلىفوقع،ورسولهاللهالىوخمسا،اللهافاءهلمناخماسأربعة

العير.

،المسلمونقتلهمنأولالحضرميبنوعمرو،المسلمونغنمهاغنيمةاولوهي:هشامابنقال

.المسلموناصرمناولكيسانبنوالحكم،عبداللهبنوعثمان

جحش:ابنالىأوبكرأىالىينسبالسريةهدهفيشعر

جحشبنعبداللهبل:ويقال،جحشبنعبداللهغزوةفي!هالصديقبكرابوفقال:اسحاقابنقال

،المالفيهواخذوا،الدمفيهوسفكوا،الحرامالشفروأصحابهمحمداحلقد:قريشقالتحينقالها،

.الرجالفيهوأصروا

جحش:بنلعبداللههي:هثامابنقال

راشدالرشديرىلومنهوأعظمعظيمةانحرامفيقتلاتغدون

وشاهدراءوالفه،بهوكقرمحفديقولعماصدودكم

ساجدالبيتفيللهيرىلئلأاهلهاللهم!نعجدمقلاخراجكم

وحاسدباغبالإسلاموازجفبقتلهعيرتمونا!انفائا

واقدالحزبأوقدلمابنخلةرماحناالحضرميأنجنمنسقينا

عاندالقدمنغلينازعهبينناعثمانعبداللهوانجندما،
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الكعبةالىالقبلهصرف

لمجراللهرسولمقدممنشهراعشرثمانيةرأشعلىشعبانفيالقبلةصرفت:ويفال:اسحاقابنقال

المدينة.

الكبرىبدرغزوة

:سفيانأكيمحير

لقريثيىعييرفيالشأممنمقبلاحرببنسقيانبابيسمعيك!اللهرسولانثم:اسحاقابنقال

منهم،أربعونأوقريشمنرجلاثلاثونوفيها،تجاراتهممنوتجارةلقريشأموالفيها،عطيمة

هثام.بنوائلبنالعاصبنوعمرو،زفرةبنمنافعبدبنأهيبنجننوفلبنمخرمة

هاشم.بنوائلبنالعاصبنعمرو:ويقال:هشامابنقال

:سفيانأىوحدرللعيرالمسلمينندب

بكر،ابيبنوعبدالله،قتادةبنعمربنوعاصم،الزهريمسلبمبنمحمدفحدثني:اسحاقابنقال

قدكلعنهما،الدرضيعباسابنعنعلمائنا،منوغيرهمالزبير،نجنعروةعن،رومانبنويزيد

جم!رالدرسولسمعلما:قالوا،بدبىحديثمنسقتفيماحديثهمفاجتمع،الحديثهذابعضحدثني

اليهافاخرجوا؛افوالهمفيهاقريثسعير"هذه:وقال،اليهمالمسلمينندب،الساممنمقبلاسفيانبابي

-شي!اللهرسولأنيظنوالمأنهموذلك،بعضهموثقلبعضهمفخ!؛الناسقفانتدبينقئكموها"اللهلعل

حربا.يلقى

أمرعلىتخوفا؛الركبانمنلقيمنوشألالاخبار،يتح!عسىالحجازمندناحينسفيانابووكان

ذلك،عندفحذر،ولعيركلكاصحابهاستتفرقدمحمداانالركبانبعضمنخبراأصابحتى،الناس

أموالهم،الىفيستنفرهمقريشاياتيانوامره،مكةالىفبعثه،الغفاريعمروبنضفضمفاستاجر

مكة.الىسريعأعمرونجنضمضمفخرج،اصحابهفيلهاعرضقدمحمداانويخبرهم

المطلبعبدبنتعاتكهروياذكر

:العباسأخيهاعلىرؤياهاتقصعاتكة

الزبير،بنعروةعن،رومانبنويزيد،عباسابنعنعكرمةعنأتهملامنفأخبرني:اسحاقابنقال

إلىفبعثتافزعتها،رؤيا،ليالبثلاثمكةضمضمقدومقبل،المطلبعبدبنتعاتكةراتوقد:قالا

ناوتخؤفتاقظعتنيلقدرؤياالليلةرأيتلقدوالله،اخييا:لهفقالت،المطلبعبدبنالعثاساخيها

أقبلراكبأرأيت:قالت؟رأيتوما:لهاقال،بهاحدثكماعنيفاكتم،ومصيبةشرمنهاقومكعلىيدخل

فأرى،ثلاثفيلمصارعكملغدرياانفرواألا:صوتهباعلىصرخثم،بالابطحوقفحتىلهبعيرعلى

ثم،الكعبةظهرعلىبعيرهبهمثلحولههمفبينما،يتبعونهوالناسالمسجددخلثم،اليهاجتمعواالناس

بمثلها،فصرخ،قبيسأبيرأسعلىبعيرهبهمثلثم؛ثلاثفيلمصارعكملغدرياانفرواألا:بمثلهاصرخ
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ولامكةبيوتمنبيتبقيفعا،ازفضتالجبلبأسفلكانتاذاحتىتهويفأقبلت،فأرسلهاصخرةاخذثم

لأحد.تذكريهاولافاكتميهاواتت،لرؤياهذهانوالفه:العباسقال،فلقةمنهادخلتهاالاداز

قريش:فىتذيمالرؤيا

فذكرهااياها،واستكتمه،لهفذكرهاصديقا،له،ءوكانربيعةنجنعتبةنجنالوليدفلقيالعباسخرجثم

إنديتها.فيقريثقبهتحدثتحتى،بمكةالحديثففشا،عتبةلأبيهالوليد

الرؤيا:بسببوالعباسجهلأبيبينجرىما

برؤيايتحدثونقعودقريشمنرفطفيهشامنجنجهلوابو،بالبيتلأطوففغدوت:العئاسقال

حتىاقبلتفرغتفلماالينا،فأقبلطوافكمنفرغتاذا،الفضلإبايا:قالجهلأبورآنيفلما،عاتكة

وما:قلت:قالالنبئة؟!هذهفيكمحدثتمتى،الماللبعبدبنييا:جهلابوليفقال،معهمجلست

رضيتماما!المطلبعبدبنييا:قالرات؟!وما:فقلت:قال،عاتكةراتالتيالرؤياتلك:قالذاك؟!

بكمفسنتريص،ثلافيفيانفروا:قالانهرؤياهافيعاتكةزعمتقد،نساؤكمتتنئأحتىرجالكميتنئأأن

عليكمنكتمتشيء،ذلكمنيكنولمالثلاثتمضلىان،فسيكونتقولماحقايكفان،الثلاثهذه

ذلك،جحدتانيالاكبير،اليهمنيكانمافوالله:العباسقال.العربفيبيمباهلأكذبأنكمكتابأ

تفرقنا.ثم:قالشيثا،راتتكونانوأنكرت

جهل:أبيمعللينهالعباسيلمنالمطلبعبدنساء

يقعانالخبيثالفاسقلهذااقررتم:فقالت،اتثنيالأالمطلبعبدبنيمنامراةتبقلمافسيتفلما

قد:قلت:قال،سمغتممالشيءغيرعندكيكنلمثم،تسمعواتتالنساءتناولقدثم،رجالكمفي

لأكفينكنه.عادفان،لهلأثعرضنالفهوافيكبير،مناليهمنيكانما،فعلتوالله

الرؤيا:تحققعنهفيصرفه،منهلينالجهلأبايقصدالعباس

نإإح!ثامرمنهفاتنىقدانيارى،مقضثحديدوانا،عاتكةرؤيامنالثالثاليومفيفغدوت:قال

به،فأقعقالمالبعضليعود،اتعرضهنحوهلأمشيانيفوالله،فرإيتهالمسجدفدخلت:قال،منهادركه

يشتذ،المسجدبابنحوخرجاذ:قالالنطر،حديد،اللسانحديد،الوجهحديدخفيفا،رجلاوكان

اسمغ؛لمماسمعقدهولىاذا:قالاشاتمه؟!انمنيفرقهذااكل!اللهلعنهلهما:نفسيفيفقلت:قال

وحرل،بعيرهجاعقد،بعيرهعلىواقفاالواديببطنيضرخوهو،انغفاريعمروبنضمضمصوت

لهاعرضقد،سفيانابيمعإموالكم،الفطيمةاللطيعة،قريثبىمغشريا:يقولوهو،قميصهوشق،رخله

الأمر.منجاءماعنيوشغلهعنهفشغلني:قال.الغوثالغوثتدركوها،إنإرىلا،اصحابهفيمحمد

:للخروجقريشتجهز

غيرليغلمنواللىكلا،الحضرميابنكعيرتكونانواصحابهمحمدأيظن:وقالواسراعا،الناسفتجفز

أشرافهامنيتخلففلم،قريشقوإوعبترجلا،مكانهباعثلىاما،خارجاما؛رجلينبينفكانوا،ذلك
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لاطقدوكان،المنيرةبنهشامبنالعاصيمكانهوبعث،تخففالمطلبعبدبنلهباباانالااحد،

عنه،فخرجبغثهعنهيخزىءانعلىبهافاستأجرهبها؛افلس،عليهلهكانتدرهمالافبأربعةله

لهب.ابووتخلف

:فيخرجلقعودهبأميةيتهكمعقبة

شيخأوكانالقعود،اجمعكانخلفبنامئةان؟نجيحابيبنعبداللهوحدثني:اسحاقابنقال

بمجمرة،قومهظهرانيئبينالمسجدفيجالسقوهو،معيطابيبنعقبةفاتاهثقيلا،جسيماجليلا

النساء،منانتفانمااستجمر؛،عليابايا:تالثم،يديهبينوضعهاحتىومخمرنازفيهايحملها،

.الناسمعفخرجتجفزثم:قال،بهجئتماوقئحاللهقئحك:قال

وقريش:كنانةبينكانتالتيالحرب

بنبكربنيوبينبينهمكانماذكرواالمسير،واجمعوا،جهازهممنفرغواولما:اسحاقابنتال

بينكانتالتيالحربوكانتخلفنا،منياتونااننخشىانافقالوا:،الحربمنكنانهبنمناةعبد

ابننفي-المسيببنسعيدبنمحمدعن،لؤيبنعامربنيبعضحدثنيكما-بكربنيوبينقريش

غلاموهو،بضجنانلهضائةيبتغيخرج؛لؤيبنعامربنمعيصبنياحد،الأخيفبنلحفص

انملؤح،بنعامربنيزيدبنبعامرفمزنظيفا،وضيئأغلاماوكان،لهحلةوعليهذؤابةراسهفيحدث

وهو،بضجنانوهو،كنانةبنمناةعبدبنبكربنليثبنعامربنكعببنعوفبنيعمربنيأحد

القرشي،الأخيفبنلحقصابنانا:قال؟غلامياانتمن:فقال،فاعجبهفراهيومئذ،بكربنيسيد

لناإن،واللهبلىقالوا:ديم؟منقريشفيمالكمبكر،بنييازيد:بنعامرقال،الغلامولىفلما

منرجلفتبعه:تال،دمهامشوفىقدكانالابرجلهالغلامهذاليقتلرجلكانما:تاللدماء،فيهم

قد،قريشمغشريايزيد:بنعامرفقال،قريشفيهفتكفمت؛قريشفيلهكانبدبمفقتلهبكر،بني

فانماشئتملىانقبلنا،لكمماونؤذي،قبلكملناماعلينافادواشئتمان:شئتمفمادماء،فيكملناكانت

هذاعلىالغلامذلكفهان،قبلكملناعماونتجافىقبلنا،لكمعمافتجافوا؛برجلرجلالدماء:هي

به.يطلبوافلم،عنهفلهوا،برجلرجل،صدقوقالوا:،قريشمنالحي

بنيزيدبنعامرالىنظراذ؛الالفرانبمريسيرالأخيفبنحقصبنمكرزاخوهفبينما:قال3

بسيفهمكرزفعلاه،سيفهمتوشحوعامر،بهاناخحتىاليهاقبلراهفلما،لهجملعلىالملرجبنعامر

رأؤاقريشاصبحتفلما،الكعبةباستارالليلمنفعلقه،مكةبهاتىثم،بسيفهبطنهخاضثم،قتلهحتى

عليهعدايزيد،بنعامرلسيفهذاانفقالوا:،فعرفوه،الكعبةباصتارمعفقاعامربنيزيدبنعامرسيف

؛الناسبينالإسلامحجزحربهممنذلكفيهمفبينما0امرهممنذلكفكان،فقتلهحقصيىبنمكرز

فخافوهم.بكربنيولينبينهمالذيفذكروابدر،الىالمسيرقريشاجمعتحتى،بهفتشاغلوا

عامرا:قتلهفيمكرزشعر

عامرا:قتلهفيحقميىبنمكرزوقال
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الملحبالحبيباشلاءتذكرتعامرهوأنهرايتلفا

مركبأيواتظريتعرهبيهفل!عامرهوانه:لنقسيوقلت

يغطببالفرافراصبهمامتىضربةاجللهانأنيوايقتت

مجربالسلاحشاكيبطليعلىكلكليوالقيتجاشيلهخفضت

باولانساءمقهجنيعصارةوروعهروعيالتفلمااكولم

عيهبكلذخلهتناسىمااذاذخلهاشولموتريبهحللت

السيف.:الموضعهذاوفي،الاضبطالرجل-:الموضعهذاغيرفي-الفرافر:هشامابنقال

العيهب::الخليلقال،النعاموفحلالظباءتيس:ويقال،لهعقللاالذي:العيهب:هشامابنقال

.وترهادراكعنالضعيفالرجل

المسيرقريشأجمعتلما:قالالزبير،بنعروةعن،رومانبنيزيدوحدثني:اسحاقابنقال

بنمالكبنسراقةصورةفيابليسلهمفتبدى،يثنيهمذلكفكادبكر،بنيوبينبينهاكانالذيذكرت

خلفكممنكنانةتاتيكمانمنجازلكمانا:لهمفقال،كنانةبنياشرافمنوكان،انمدلجيجغشم

صراعأ.فخرجوا،تكرهونهءبثني

الله:رسولخررجرتت

أصحابه.فيرمضانشهرمنمضتلياليفييك!ضاللهرسولوخرج:اسحاقابنقال

بدر:غزرةأيامفيالمدينةعلىع!حاللهرسولعامل

-مكتومأمبنعمروواستعمل؛رمضانشهرمنخلونلياليلثمانالاثينيومخرج:فشامابنقال

منلبابةاباردثم،بالناسالصلاةعلى،لؤيبنعامربنياخا-مكتومامبنعبداللهاسمه:ويقال

العدينة.علىواستعملهالرؤحاء

رحامله:!اللهرسوللواء

الدار.عبدبنمنافعبدبنهاشمبنعميرنجنمضعبالىاللواءودفع:اسحاقابنقال

ابيض.وكان:هشامابنقال

يقالطالبابيبنعليمع:احداهما؟سوداوانرايتان!الفهرسولاماموكان:اسحاقابنقال

الانصار.بعضمع:والاخرى،العقاب:لها

بعيرا:منهمجماعةكلبعمقبرأصحابهيك!النهرسول

فكانفاعتقبوها،بعيرا،سبعينيومئذ!اللهرسولاصحابابلوكانت:اسحاقابنقال

عبدبنحمزةوكانبعيرأ،يغتقبرنالغنويمرثدأبيبنومرثدطالبأبيبنوعليئ!اللهرسوذ

وعمربكرابووكانبعيرا،يعتقبونو!ال!هرسولمولياوأنسةكثةوأبوحارثةبنوزيدالماللب

0بعيرأيعتقبونعوفبنوعبدالرحعن

النجار.بنمازنبنياخاصغصعةابيبنقيسالساقةعلىوجعل:اسحاقابنقال
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.هشامابنقالفيما؛معافيبنسغدمعالانصاررايةوكانت

بدر:الى-لجررالنبىطريى

يذعلىثم،العقيقعلىثم،المدينةنقبعلىمكةالىالمدينةمنطريقهفسلك:إسحاقابنقال

الجيش.اولاتعلىثم،الحليفة

الجيش.ذات:هشامابنقال

علىثم،مريينمنالحمامغميسعلىثم،مللعلىثم،تربانعلىمرثم:إسحاقابنقال

المعتدلة.الطريقوهي،شنوكةلأعلىثمالروحا"فحعلىثم،السيالةعلىثم،اليمامصخيرات

ناقته:بطنفيعماليسألهيك!رواللهرسوليلقىأعرابي

،الأعرابمنرجلالقوا-اسحاقابنغيرعن،الالنية:هشامابنقال-الظبيةبعزقكاناذاحتى

رسوذاوفيكم:قال،عونال!هرسولعلىسلم:الناسلهفقالخبرا،5عنديجدوافلم،الناسعنفسألوه

لهقال،هذهناقتيبطنفيعمافأخبرنيالفهرسولكتتإن:قالثم،عليهفسلم،نعمقالوا:؟الله

ففيعليهانزوت؟ذلكعنأخبركفأتا،عليواقبلع!الفهرسولتسأللا:وقثبىبنسلامةبنسلمة

سلمة.عنأعرضثم"الرجلعلىاقحشت؛"مة:يك!يرواللهرسولفقال،سخلةمنكبطنها

طريقتركبالمنصرفكاناذاحتىمنها،ارتحلثمالزؤحاء،بئروهي،سخسجع!اللهرسولونزل

له:يقالوادياجزعحتىمنها،ناحيةفيفسلكبدرا،يريذ،النازيةعلىاليمينذاتوسلكبيسار،مكة

الضفراءمنقريباكاناذاحتىمنهاتصمثثم،المضيقعلىثمالصقراء،مضيقوبينالنازيةبين،رخقان

إلىالنجار،بنيحليفالجهنيالزغباءأبيبنوعدي،ساعدةبنيحليفالجهنيعمروبنبسيسبعث

فلماقدمهما،وقد-لمجي!اللهرسولارتحلثم؛وغيرهحرببنسفيانابيعنالاخبارلهيتحمعسمانبدر

هذا:لاحدهمايقال:فقالوااسماهما؟ماجبليها،عنسال-جبلينبينتريةوهي-الصقراءاستقبل

بنيمنبطنان،حرافيوبنوالنار،بنو:فقيلاهلهما،عنوسالمخرىء،هذا:للاخروقالوا،مسلخ

-لمجراللهرسولفتركفماأهلهما،وأسماءباسمائهماوتفاءلبينهما،والمرورىح!اللهرسولفكرههماغفايى،

فريثبىعنالخبرواتاه،نزلثمفيهفجزع،ذفران:لهيقالوابعلىاليمينذاتوسلك،بيسابىوالصفراء

عيرفم.ليمنعوابمسيرهم

قربثس:خروجعلموقدأصحابهيسنشيراللهرسول

فقالالخطاببنعمرقامثم،وأحسنفقالالصديقبكرابوفقام،قريشعنواخبرهمالناسفاستشار

لكنقوللاوالفه،معكفنحناللهاراكلماامض،اللهرسوليا:فقالعمروبنالمقدادقامثم،واحسن

ولكن24].:الماندةأ،قعدوتئهناإنافقئلاوربثأنتأفاذ!بئ:لموسىاسرائيلبنوقالتكما

لجالدناالغمادبزكالىبناسرتلو،بالحقبعثكفوالذي،مقاتلونمعكماانافقاتلاوربكأتتاذهت

"أشيزراي!:اللهرسولقالثم،بهلهودعاخيرا،يك!اللهرسوللهفقال،تبلغهحتىدرنهمنمعك

رسوليا:قالوابالعقبةبايعوهحينوانهم،الناسعددانهموذلكالانصار،يريدوافماالئاس"اثهامحلئ
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ابناءنامنهنمنعممانمنعكذمتنافيفأتتاليناوصلتفاذاديارنا،الىتصلحتىذمامكمقئراةانا،الله

منبالمدينةدهمهممنالانضرهعليهاترىالأنصارتكونالأيتخؤفيك!اللهرسولفكانونساءنا،

بنسعدلهقالىلمج!د؛اللهرسولذلكقالفلما،بلإدهممنعذوالىبهميسيرانعليهمليسوان،عدؤه

جئتماأنوشهدنا،وصدقناك،بكامئافقد:قال"اجل":قال،اللهرسولياتريدنالكانك،والله:معافي

،اردتلمااللهرسوليافافض،والطاعةالسمععلىومواثيقناعهودناذلكعلىواعطيناك،الحقهوبه

رجلمئاتخلفمامعكلخضناهفخضتهالبحرهذابنااستغرضتلو،بالحنبعثكفوالذي،معكفنحن

تقرمامنايريكاللهلعلاللقاء،فيصدق،الحربفيلصبزاناغدا؛عدؤنابناتلقىاننكرهوماواحد،

"صيروا:تالثم،ذلكونشطهسغد،بقول!كنىاللهرسولفسر،اللهبركةعلىبنافسر،عينكبه

".القوممصارعالنأنظرالآنلكلأنيوالله،الالائفتيناخدىوعدئتدتعالناللهفانوأنجشزوا؛

يقالبلدالىمنهاانحطثمالأصافر،:لهايقالثناياعلىفسلك،دفرانمنغثىاللهرسولارتحلثم

ورجلهوفركب؛بدرمنقريبأنزلثم،العظيمكالجبلعظيمكثيثوهو،بيمينانحنانوترك،الدئة:له

اصحابه0من

الصديق.بكرأبوهوالرجل:هشامابنقال

عنفساله،العربمنشيخعلىوقفحتى:حثانبنيحيىبنمحمدحدثنيكما:اسحاقابنقال

فقالانتما،ممنتخبرانيحتىأخبركمالا:الشيخفقال،عنهمبلغهوماوأصحابهمحمدوعنقريش

محمداأنبلغنيفانه:الشيخقال"نعم"،:قال؟بذاكاوذاك:قالاخبزناك"اخبرتنا"اذا:ع!اللهرسول

الذيللمكانوكذا،كذابمكاناليومفهم،اخبرنيالذيصدقكانفانوكذا،كذايومخرجواواصحابه

اليومفهم،صدقنياخبرنيالذيكانفانوكذا،كذايومخرجواقريشاأنوبلغني!،اللهرسولبه

لمجو:اللهرسولفقالأنتما؟ممن:قالخبرهمنفرغفلما؟قريشبهالذيللمكانوكذا،كذابمكان

؟!العراقماءامنماء؟!مقما:الثيخيقول:قال،عنهانصرفثمماء"،من"نحن

الفحمري.سفيانالثيخذلك:يقال:هشامابنقال

والربير،طالبأبيبنعليبعثامسىفلما؛اصحابهالى!اللهرسوذرجعثم:اسحاقابنقال

حدثنيكما-عليهلهالخبريلتمسونبدبىماءالى،اصحابهمننفرفي،وفاصيىابيبنوسغد،العؤامبن

ابووعريفق،الحجاجبنيغلامأسلمفيها،لقريشراويةفأصابوا-الزبيربنعروةعن،رومانبنيزيد

سقاةنحن:فقالا،يصليقائمع!ضاللهورسولوسألوهعابهما،فأتواسعيد،بنالعاصبنيغلاميسابى

فلمافضربوهعا،،سفيانلأبييكوناأنورجواخبرهما،القومفكرهالماء،مننسقيهمبعثونا،فريش

"اذا:وقال،سلمثمسجدتيهوسجد!اللهرسولوركعفتركوهما،،سفيانلأبينحن:قالااذلقوهما

هم:قالاقريخ!ثبى"عناخبراني،لقري!ثبىانهما،واللهصدقا،تركتئوهعاكدباكنمواذا،ضرنجتموهعاصدقاكم

"كثمىلمج!د:اللهرسوللهمافقال-العقتفل:والكثيب-القضوىبالعدوةترىالذيالكثيبهذاوراةوالله

تسعأيوما:قالايوم؟"كليتحرون"كن!:قال،ندريلا:قالا؟"عدتهم"ما:قال،كثير:قالا؟"القوم

مقفيهنم"فمن:لهماقالثم"،والألفالئمنسائةبينفيما"انقوم:-لمجمماللهرسولفقالعشرا،ويومأ
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حزايم،بنوحكيم،هشامبنالبختريوابو،ربيعةبنوشيبة،ربيعةبنعثبةقالا:قريخثبر؟"أشراف

،الحارثبنوالنضر،نوفلبنعديبنوطعيمة،نوفلبنعامربنوالحارثخويلد،بنونوفل

عنرو،بنوسهيل،الحجاجابناومنئهونبيه،خلفبنوأمئة،هثايمبنجهلوأبوالاسود،بنوزفعة

وذ.عبدبنوعمرو

كبدها".أقلاذاليكنمالقثقذمكة"هذه:فقال،الناسعلى-لجروإدتهرسولفأقبل

تلالىفأناخابذرانزلاحئىمضياقدالزغباءأبيبنوعديعمروبنبنب!وكان:اسحاقابنقال

عديفسمعالماء،علىالجهنيئعمروبنومجدي،فيهيستقيانلهماشتأاخذاثمالماء،منقريب

تأتيانما:لصاحبتهاتقولوالملزومةالماء،علىتتلازمانوهماالحاضر،جواريمنجاريتينوبنبق

وسمعبينهما،خلصثم،صدقت:مخديقال،لكالذيأفضيكثملهمفأعملغد،بعدأوغداالعير

سمعا.بمافأخبراه-يخي!اللهرسولأتياحتىانطلقاثمبعيريهما،علىفجلسا،ونجبقعديذلك

بالعير:سفيانأبينجاة

هل:عمروبنلمجدفيفقالالماء،وردحتىحذرأ،العيرتقدمحئىحرببنسفيانأبووأقبل

فياستقياثم،التلهذاالىاناخاقدراكبينرأيتقدانيالاأنكرهأحدارأيتما:فقالاحدا؟أخسسعت

والفه:فقال،النوىفيهفاذا،ففتهبعيريهما،أبعارمقفأخذمناخهماسفيانأبوفأتىانطلقا؟ثملهماشن

بذرأوتركبها،فساحل،الطريقعنعيرهونجهفضربصريعا،إصحابهالىفرجع،يثربعلالفهذه

0أصرعحتىوانطلقبيسار،

الصلت:بنجهيمرؤيا

منافيعندبنالمطلببنمخرمةبنالضلتبنجهيمرأىالجحفةنزلوافلماقريشق،وأقبلت

علىأقبلقدرجلإلىنظرتاذ،واليقظانالنالملبينلىانيالنالميرىفيمارأيتاني:فقالرويا،

ابنالحكموأبو،ربيعةبنوشيبة،ربيعةبنعتبةقتل:قالثم،لهبعيرومعهوقفحتىفرصيى

رأيتهثم؟قريثبىأشرافمنبدريومقتلممنرجالأفعدد،وفلان،وفلان،خلفبنوامية،هثايم

مننضخاصابهالاالعسكراخبيةمنخباةبقيفماالعسكر،فيأرسلهثم،بعيرهلئةفيضرب

المقتولمنغداسيغلمالفطلب،بنيمناخرنبيأيضاوهذا:فقالجهل،أبافبلغت:قال؛دمه

التقينا.نحناق

قريش:إلىسفيانأبيرسالة

لتمنعواخرجتمانماانكم:قريشإلىأرسلعيرهأخرزقدأنهسفيانأبورأىولما:اسحاقابنقال

نردحتىنرجعلا،والله:هثامابنجهلأبوفقالفارجعوا،اللهنجاهافقد؛وأموألكمورجالكمعيركم

انجزر،فنتحرثلاثا،عليهفنقيم-عايمكلسودثبهلهمتجتمعالعربمواسممنموسمابذروكان-بذرا

يزالونفلاوجمعنا؛وبمسيرناالعرببناوتسمع،القيانعليناوتغزفالخمر،ونسقي،الالعامونطعم

.فآنضوا،بعدهاأبدايهابوننا
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:فيرجعونبالرجوعزهرةبنيعلىيشيرشريقبنالأخنس

بنييا:بالجحفةوهم-زهرةلبنيحليفاوكان-الثقفيئوهببنعمروبنشريقبنالأخنسوقال

وماله،لتمنعوهنفرتموانما،نوفلبنمخرمةصاحبكملكموخلصأموالكملكماللهنجىقد،زهرة

أبايعنيهذا،يقولمالاضيعبما،غيرفيتخرجوابانلكمحاجةلافانهوارجعوا؛جبنها،بيفاجعلوا

مطاعا.فيهموكاناطاعوهواحد،زهرييشهدهافلمفرجعوا؛؛جهل

بدرا:عديبنويشهدلم

واحد.رجلمنهميخرجلم،كعببنعديبنيالا،ناصقمنهمنفروقدالأبطنقريشمنبقييكنولم

.القومومضىأحد،القبيلتينهاتينمنبدرايشهدفلم،شريقبنالأخن!معزهرةبنوفرجعت

طالب:أبيبنطالبرجوع

ياعرقنالقدواللهفقالوا:،محاورةقريشبعضوبين،القومفيوكان،طالبأبيبنطالببينوكان

ابيابنوقال،رجعمنمعمكةالىطال!ثفرجعمحمد،لمعهواكمان-معناخرجتموان-هاشمبني

الرجز]:أمنطالب

محاردتمخالفعضبيمافيطال!تيقزوناما،لاهم

السالتغيرانصنملوبفليكنالمقانتهذهمنمقنبفي

انغالتغيرالمقلوثوليكن

للشعر.الرواةمنواحدغيرعن،المغلوبوليكن:وقوله،المسلوبفليكن:قوله:هثامابنقال

:القصوىبالعدوةقريشنزول

،الواديوبطنالعقتقلخلفالواديمنالقضوىبالعدوةنزلواحتىفريثقومضت:اسحاقابنقال

يفيلبطنمنالذتياالغذوةفيببدروالففب،قريثقخلفهالذيالكثيب؛العقنقلوبينبديىبين،يليلوهو

لهملئدماةمنهاوأصحابهب!اللهرسولفأصابدهساالواديوكانالسماء،الفهوبعث،المدينةالى

فخرج،معهيرتحلواأنعلىيقدروالمماءمنهاقريشاوأصابالمسير،عنيمنعهمولم،الأرض

به.نزلبدرمنماهادنىجاهاذاحتىالعاء،الىيبادرهم!اللهرسول

يك!:اللهرسولعلىالمنذربنالحبابمشورة

:قالالجموحبنالمتذربنالحبابأنذكروا:انهمسلمةبنيمنرجالعنفحدثت:اسحاقابنقال

والحربالرأيهوام،عنهنتأخرولانتقدمهأنلناليساللهأنزلكهامنزلأالعنزلهذاأرأيت،اللهرسوليا

فاتهضق،بعتزليلي!هذافان،اللهرسوليا:قالوالمكيده"والحربالرايهو"بل:قال؟والمكيدة

ماء،فنملؤهحوضاعليهنبنيثم،القلبمنوراءهمانغررثم،فنتزلهالقوممنماءادنىنأتيحتىبالناس

مج!حاللهرسولفنهضبالراى"،اشزت"لقذ:يك!اللهرسولفقال؛يشرئونولافنشرب،القومنقاتلثم

وبنى،فغورثبانقفبأمرثم،عليهنزلالقوممنماهادنىأتىاذاحتىفسار،،الناسمنمعهومق

الانية.فيهقذفواثم،ماةفملىءعليهنزلالذيالقليبعلىحوضا



الماللبعندبتتعالكةروياذكر

792

"هشاملابنالسيرة"

عريشا:لهيبنونيك!اللهرسولأصحاب

ألا،اللهنبييا:قال!تهمعاذبنسعدان:حدثأنهبكرابيبنعبداللهفحدثني:اسحاقابنقال

ذلككانعدوناعلىواظهرنااللهاعزنافانعدونا،نلقىثم،ركائبكعندلونعذفيهيمونعريشألكننني

اقوائمعنكتخفففقدقومنا،منوراءنابمنفلحقتركاثبكعلىجلست؛الأخرىكانتلىاناخببنا،ما

بهم؟اللهيمنعك،عنكتخلفواماحرباتلقىأئكظنواولو،منهمحتألكباشدنحنما-اللهنبييا-

لمجيهاللهلرسولبنيثمبخير،لهودعاخيرا،-جمضاللهرسولعليهفاثنى،معكويجاهدون،يناصحونك

فيه.فكان،عريشق

:!النبيودعاءقريشارتحال

من-ستصؤباللهرسولرآهافلما،فأقبلثاصبحتحينقريشارتحلثوقد:اسحاقابنقال

وفخرهابخيلاتهاأتبلتقدتريشهذه،"اللهم:قال-الواديالىمتهجاؤواالذيالكثيبوهو-العقتقل

وقدلمجماللهرسولقالولد."الغداةأحتهمالفهم،وعذننيالذيفنضركاللهم،رصولكوتكذبتحاذك

صاحبفعندخير،القوممناحدفييكن"اق:فقالأخمر،لهجملعلىالقومفيربيعةبنعثبةرأى

.برشدوا"يطيعوهاقالأخمر؛الجمل

المعونة:عليهمويعرضجزائرقريشالىيهديغفاربنيبعض

حين-قريثىالىبعثالغفاريرحضةبنأيماءابوهأو،انغفاريرحضةبنأيخماءبنخفافكانوقد

معإليهفأرسلوا:قالفعلنا،ورجاليبسلاحنمدكمأنأحببتمان:وقاللهمأهداهابجزائرلهابنا-بهمروا

ضغ!منبنافماالناسنقاتلانماكنالئنفلعمري،عليكائذيقضيتقد،رحموصلتكان:ابنه

طاقة.منبالنهلأحدفما-محفديزعمكما-اللهنقاتلانماكناولئن،عنهم

حزابم،بنحكيمفيهم!كن!رو،اللهرسولحوضوردواحتىقريشمننفراقبلالناسنزلفلما

حزابم؟بنحكيممنكانماالا،قتلالايومئذرجلمنهشربفما"دعوهم"،:ع!اللهرسولفقال

يوممننجانيوائذيلا:قاليمينهفياجتهداذافكان،اسلامهفحسنذلكبعداسلمثم،يقتللمفانه

بذيى.

:القتالعنالرجوعفيقربشنشاور

قالوا:،الأنصارمنأشياخعن،العلماهلمنوغيرهيسابىبناسحاقابيوحدثني:اسحاقابنقال

فاستجال:قال!ك!رمحمدأصحابلنااخزز:فقالوا،الجمحيوفببنععيربعثواالقوماطمانلعا

امهلونيولكن،ينقصوناوقليلايزيدون،رجلثلاثمائة:فقال،اليهمرجعثم،العسكرحولبفرصه

ما:فقالاليهمفرجعشيئا،يرفلمانجعدحتىالواديفيفضرب:قالمدد،اوكميناللقومانظرحتى

الئاقع،الموتتحمليثربنواضحالمنايا،تحملالبلاياقريثبىمعشريارأيتقدولكنيشيئا،وجدت

فاذا،منكمرجلايفتلحتىمنهمرجليقتلأنارىماوالله،سيونهمالاملجاولامنعةمعهمليسقوئم

رايكم.فرواذلك؟بعدالعيشخيرفماأعدادهممنكماصابوا
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كبيرائكالوليد،ابايا:فقال،ربيعةبنعتبةفأتى،الناسفيمشىذلكحزابمبنحكيمسمعفلما

ياذاكوما:قالالدهر؟!آخرالىبخيرفيهاتذكرتزالالأالىلكهلفيها،والمطاعوسيدهاقريش

بذلك،علياتت،فعلتقد:قال،الحضرميبنعمروحليفكامروتحملبالناسترجع:قال؟!حكيم

أبيام:والحنظلية:هشامابنقال-الحتظلئةابنفأت،مالهمناصيبوماعقلهفعليحليفيهوانما

بنمناةزيدبنمالكبنحتظلةبنمالكبندارمبننهشلبنياحدمخربةبنتاسماء:وهي،جهل

.هشامابنجهلابايعني،غيرهالناسأمريشجراناخشىلافاني-تميم

:الرجوععلىقريشايحرضربيعةبنعتبة

واصحابهمحمداتلقوابانتصنعونماواللهانكم،قريشيىمعشريا:فقالخطيبا،ربيعةبنعتبةقامثم

خاله،ابناو،عمهابنقتل،اليهالنطريكرهرجلوجهفيينظرالرجليزاللا،اصبتموهلثنواللهشيثا،

وان،اردتمالذيفذاكاصابوهفان،العربسائروبينمحمدبينوخلوافارجعوا؛عشيرتهمنرجلااو

.تريدونمامنهتعرضواولمالفاكمذلكغيركان

عتبة:رأىيعسفهجهلأبو

ابنقال-يهنئهافهوجرابهامنلهدرعانثلقدفوجدته،جهلاباجئتحتىفانطلقت:حكيمقال

واللهانتفخ:فقال،قالللذيوكذا،بكذااليكارسلنيعتبةان،الحكمابايا:لهفقلت-يهيئها:هثام

،قالمابعتبةومامحمد،وبينبينناالكيخكمحتىنرجعلاواللهكلأ!،واصحابهمحمداراىحينسحره

عليه.تخرفكمفقد،ابنهوفيهم،جزويىفلةواصحابهمحمداانراىقدولكنه

بعينك،ثاركرايتوقد،بالناسيرجعأنيريدحليفكهذا:فقال،الحضرميبنعامرالىبعثثم

!!واعمراة!إواعمراة:صرخثم،فاكتشفالحضرميئبنعامرفقام،اخيكومفتلخقرتكفاتشدففم

الذيالرآيالناسعلىفأقسدالشر،منعليههمماعلىواستوسقواالناسامروحقب،الحربفحميت

انتفخمناستهمصفرسيعلم:قال؛سحرهواللهانتفخ:جهلابيقولعتبةبلغفلما؛عتبةإليهدعاهم

هو!امانا،سحره

فهوالسرةتحتكانوما،ال!رةفوقمنبالحلقوميعلقمماحولهاوماالرئة:السحر:هثامابنقال

الئار".فيفضبهيخزئحغبنعنرو"رأيت:قولهومنه،القضب

.عبيدةابوبذلكحدثني:هثامابنقال

رأىفلما،هامتهعظممن،تسعهبيضةالجيشفيوجدفماراسهفيليدخلهابيضةعتبةالتمسثم

له.ببربراسهعلىاعتجرذلك

المخزومي:الأسدعبدبنالأسودمقتل

:فقال،الخلقسىءشرسأرجلاوكان،المخزوفيالأصدعبدبنالأصودخرجوقد:اسحاقابنقال

بنحمزةاليهخرجخرجفلما،دونهلأموتناو،لأفدمنهاؤ،حوضهممنلأشربن،اللهاعاهد

ظهرهعلىفوقع،الحوضدونوهو،ساقهبنصفقدمهفأطنحمزةضربهالتقيافلما!--المطلبعبد
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واتبعه،يمينهيبران-زعم-يريد،فيهاقتحمحئىالحوضالىحباثم،أصحابهنحودمأ،رجلهتشخب

.الحوضفيقتلهحتىفضربه،حمزة

:للمبارزةيدعوربيعةبنعتبة

منفصلاذاحتى،عتبةبنالوليدوابنهربيعةبنشيبةأخيهبين،ربيعةبنعتبةبعدهخرجثم

،الحارثابناومعؤذعوث:وهم،ثلاثةالأنصارمنفتيةإليهفخرج،المبارزةالىدعاالض!

منرهطفقالوا:؟انتممنفقالوا:،رواحةبنعبداللههو:يقالاخر،ورجلعفراء،وأمهماص

قومنا،منأكفاءناالينااخرجمحمديا:مناديهمنادىثم،حاجةمنبكملناماقالوا:الأنصار،

منهمودنواقاموافلما"علنيياقم،حمزةياقم،الحارثبنعبيدةيا"قم:كي!اللهرسولفقال

اكفاءنعمقالوا:علي،:عليئوقال،حمزة:حمزةوقال،عبيدة:عبيدةقال؟أنتممنقالوا:

عليئوبارز،ربيعةبنشيبةحمزةوبارز،ربيعةبنعتبة-القومأسنوكان-عبيدةفبارز،كرائم

واختلف،قتلهأنالوليديمهلفلمعليواما،قتلهأنشيبةيمهلفلمحمزةفاما،عتبةبنالوليد

فذففاعتبةعلىبأسيافهماوعليئحمزةوكر،صاحبهأثبتكلاهما،ضربتينبينهماوعتبةعبيدة

أصحابه.الىفحازاهصاحبهما؛واحتملا،عليه

حينالانصارمنللفتيةقالربيعةبنعتبةأن:قتادةبنعمربنعاصموحدثني:إسحاقابنقال

قومنا.نريدانما،كرامأكفاء:انتسبوا

الفريقين:تزاحف

ألاأصحابهع!ي!اللهرسولأمروقد،بعضمنبعضهمودنا،الناستزاحفثم:إسحاقابنقال

العريشفيكي!اللهورسول"،بالنبلعنكمفانضحوهمالقوماكتنفكم"ان:وقال،يامرهمحتىيحملوا

!به.الصديقبكرابومعه

بدر:وقعةتاربخ

أبوحدثنيكما:اسحاقابنقال،رمضانشهرمنعشرةسبعصبيحةالجمعةيومبدروقعةوكانت

الحسين.بنعليبنمحمدجعفر

بطنه:يقبلحتىغزيةبنسو|دفيحتالالمقاتلينصفوفيسوياللهرسول

عدلجم!اللهرسولأن:قومهمنأشيافيعنحئانبنواسعبنحئانوحدثني:اسحاقابنقال

الئجار-بنعديبنيحليفغزيةبنبسؤادفمر؛القومبهيعدلقدخيدهوفيبدر،يومأصحابهصفوف

الض!-منمستنتلوهو-مخففهذاغيرالانصارفيوسواد،مثقلةغزيةبنسؤاد:يقال:هشامابنقال

رسوليا:فقالسؤاد"يا"استو:وقال،بالقدحبطنهفيفطعن-الصفمنمستنصلويقال:هشامابنقال

:وقالبطنهعنكي!اللهرسولفكشف:قال،فأقدني،والعدلبالحقالفهبعثكوقداوجعتني،الله

ماحضر،اللهرسوليا:قالسؤاد؟"ياهداعلىحملك"ما:فقال،بطنهفقئل،فأعتنقه:قال"آستقد"

له.وقالهبخير،كي!اللهرسوللهفدعا،جلدكجلدييصقانبكالعهداخريكونأنفأردت،ترى
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النصر:ربهيسألمج!اللهرسول

بكرابوفيهومعهفدخله،العريشالىورجع،الصفوفيك!اللهرسولعدلثم:اسحاقابنقال

؟يقولفيماويقولالنصر،منوعدهماربهئناشدب!اللهورسول،غيرهفيهمعهليس-!ه-الصديق

اللهفان؟ريكمناشدتكبغض،اللهنبييا:يقولبكروابوتنبذ"،لاانيومالعصابةهذهنهلكاق،"اللهم

.وعدكمالكمتجز

هذا،اللهنضرأتاكبكر،إتايا"انجشر:فقالانتبهثم،العريشفيوهوخققةصنياللهرسولخفقوقد

انغبار.:يعنيالئفع"ثناياهعلى،يقودهفرسسبعنانآخذجبريل

المسلمين:منشهيدأول

المسلمين،منقتيل!أولفكان؛فقتلبسفيمالخطاببنععرمولىمهجغزميوقد:اسحاقابنقال

فاصاب،بسهبم-الحوضمنيشربوهو-الئجاربنعديبنيأحدسراقةبنحارثةزميثم،اللهرحمه

الك.رحمه،فقتل،نحره

:القتالعلىأصحابهيحرض-ط!النبي

رجلانيوميقاتلهملا،بيدهئحمدنقس"والدي:وقال،فحرضهم،الناسالى!اللهرسولخرجثم

يدهوفي،سلمةبنيأخوالحمامنجنعمنرفقال"،الجنةالفهاذخلهالأمذبيرغيرمفبلأمحتسباصابرافئقتل

يده"،منالئمراتقذفثمهؤلاء؟!يقتلنيأنالاالجنةأدخلأنوبينبينيأفما،بخبخ:يأكلهنتمرات

تعالى.اللهرحمه،قتلحتىالقومفقاتل،سيفهوأخذ

يا:قال-عفراءابنوهو-الحارثبنعوفأن:قتادةبنععربنعاصموحدثني:اسحاقابنقال

فقذفها،،عليهكانتدزعأفنزعحاصرا"العدوفييده"غفـه:قال؟عبدهمنالربيضحكما،اللهرسول

الله.رحمه،قتلحتىالقومفقاتلسيفهأخذثم

العذرفيصعيربنثعلبةبنعبداللهعن،الزهريشهاببنمسلمبنمحمدوحدثني:اسحاقابنقال

اللهم،:هشامابنجهلأبوقال،بعضمنبعضهمودناالناسالتقىلماأنه:حدثهأنهزهرةبنيحليف

المستفتح.هوفكان،الغداةفاحتهيغرفلابماوآلاناللزحمافطعنا

بالحصباء:المشركينبرميء!فهاللهرسول

"ثياهت:قالثمقريثأ،بهافاستقبلالحصباء،منحقنةأخذ!كيئاللهرسولانثم:اسحاقابنقال

صناديدمنقتلمنتعالىالفهفقتل؟الهزيمةفكانت"شئرا":فقالأصحابهوأمربها،نفحهمثم"الوجوه

أشرافهم.منأسرمنواسر،قريشبى

العريشبابعلىقائممعافيبنوسغدالعريشفييك!اللهورسوليأسرونايديهمالقوموضعفلما

كرةعليهيخافونياللهرسوليخرسونالأنصارمننفرفيالسيفمتوشحاقيالكرسولفيهالذي

لهفقال،الناسيضنعلماانكراهيةمعاذبنسعدوجهفي-ليذكرفيما-!اللهرسولورأىالعدؤ،

اولكانثالذ،رسولياواللهأجل:قال؟"القوميضنعماتكرهسغديالكأنك،"والله:-جتالكرسول
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.الرجالاستبقاءمنالياحبالقتلفيالإثخانفكان؛الشركبأفلاللهأوقعهاوقعة

المشركين:منناسقتلعنينهىع!اللهرسول

عنهمااللهرضيعباسابنعن،اهلهبعضعنمعبد،بنعبداللهبنالعباسوحدثني:اسحاقابنقال

لاكرهااخرجواقدوغيرهمهاشمبنيمنرجالأانعرتتقد"انييومثد:لأصحابهقالع!روالنبيان

بنهثامنجنالبختريابانقيومن،يفتلهنلاهاشع!بنيمناحدامتكملقيفمنبقتالنا؛لهمحاجة

اخرجانمافانه؛بفتلهفلايك!اللهرصولعمالمطلبعبدبنالعئاسلقيومن،يفتلهفلااسدنجنالحارث

لقيتهلئن،والله؟!العباسونتركوعشيرتناواخوانناوانجناءناآباءناانقتل:حذيفةأبوفقال:قالمشتكرها"

:الخطاببنلعمرفقال،!كيئاللهرسولفبلغت:قال-لألجمنه:ويقال:هشامابنقال-الئيفلأثحمئه

عمونجه)ايضرب-حفصبابيلمج!اللهرسولفيهكنانييوملأولانهوالفه:عمرقال-حقيم"ابا"يا

فكان،نافقلقذفوالله،بالئيفعنقهفلأضرلتدعني،اللهرسوليا:عمرفقال؟"بالشيفيك!اللهرصول

عنيتكفرهاانالاخائفامنهاازالولايومئذ،قلتالتيالكلمةتلكمنبامنناناما:يقولحذيفةأبو

شهيدا.اليمامةيومفقتل،الشهادة

ع!ي!اللهرسولعنالقوماك!كانلأنه؛انبختريابيقتلعنس!اللهرسولنهىدانما:هشامابنقال

قريشكتبتالتيالصحيفةنقضفيقامممنوكان،يكرههشيءعنهيبلغهولا،يؤذيهلاوكان،بمكةوهو

فقال،عوفبنيسالمبنيمنثمالأنصارحليفالبلويذيايربنالمجذرفلقيه،الماللبوبنيهاشمبنيعلى

منمعهخرجقدلهزميلالبختريابيومع،قتلكعننهاناقد!اللهرسولان:البختريلأبيالمجذر

:البختريأبيواسم،لي!ثبنيمنرجلوجنادةاسد،بنالحارثبنزهيربنتمليحةبنجنادةوهو،مكة

بكالا-طاللهرسولامرناما،زميلكبتاركينحنماواللهلاالمجذر:لهفقال؟وزميلي:قال،العاص

علىحزصازميليتركتأنيمكةنساءعنيتحدثلا،جميعاوهوانالأموتناذنواللهلا:فقال،وخدك

الرجز]:أمنيرتجزالقتالالأوابىالمجذرنازلهحينالبختريابوفقال،الحياة

سبيلهيرىاؤيموتحتىزميلهحر؟أنجنينململق

ذيابر.بنالمجذرفقتلهفاقلا

الرجز]:أمنالبخترفياباقثلهفيذيادبنالمجذروقال

بليمنافيالنسبةفاثبتنسبينسيتاؤجهلتاما

ينحنيحئىالكبشوالضاربيناليزنيبرماحالطاعنين

بنيمنيبمثلهابشرناؤالبختريابوهمنبيثبمبشز

تتثنيحتىبالصغدةاطعنبليمناضلي:يقالالذيأ!نا

المريكاززامللموتاززممشرفيبعضبالقرنوأعبط

فرييقريمجذراترىفلا

عسر.علىلبنهايستنزلالتيالناقة:والمري،اسحاقابنغيرعن،المري:هثامابنقال
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نأعليهجهدثلقد،بالحنبعثكوالذي:فقال-لجضاللهرسولاتىالمجذرانثم:اسحاقابنقال

فقتلته.فقاتلته،يقاتلنيأنالافأبىبهفآتيكيستأصر

أسد.بنالحارثبنهشامنجنالعاص:البختريأبو:هثامابنقال

خلف:بنأميةمقتل

وحدثنيه-:اسحاقابنقال.أبيهعنالزبير،بنعبداللهبنعئادبنيحىحدثني:اسحاقابنقال

صديقاليخلفبناميةكان:قال،عوفبنعبدالرحمنعنوغيرهما،بكرأبيبنعبدالله-ايضا

نحناذيلقانيفكان،بمكةونحنعبدالرحمنأسلمتحينفتسميتعميرو،عبداسميوكان،بمكة

أعرفلافاني:فيقول،نعم:فأقولابواك؟!سماكهاسيمعنأرغنتعميرو،عبديا:فيقول،بمكة

بماادعوكفلااناوأما،الأولباسمكتجيبنيفلاانتاما،بهأدعوكشيئاوبينكبينيفانجعلالرحمن

شئت،مااجعل،عليابايا:لهفقلت:قال،اجبهلمعميروعبديادعانياذافكان:قال،اعرفلا

فاتحدث،فأجيبه،عبدالإلهيا:قالبهمرزتاذافكنت:قال،نعم:قلت:قال،عبدالإلهفأنت:قال

قدليادراعومعي،بيدهاخذأميةبنعليابنهمعواقفوهوبهمرزتبدريومكاناذاحتى،معه

نعم،:فقلت،عبدالإلهيا:فقال،اجبهفلمعمرو،عبديا:ليقالرآنيفلمااحملها،فاناامشلبتها

فطرخت:قالذا،اللههانعم:قلت:قالمعك؟التيالأدراعهذهمنلكخيرفأنا؛فيلكهل:قال

ثم؟!اللبنفيحاجةامالكمإ!قطكاليومرايتما:يقولوهوابنهويدبيدهواخذت،يديمنالأدراع

بهما.امثيخرنجت

اللبن.كثيرةبابلمنهافتديتاصرنيمقانباللبنيريد:هثامابنقال

بنعبدالرحمنعن،ابيهعن،ابراهيمبنسعدعن،عونأبيبنعبدالواحدحدثني:اسحاقابنقال

منكمالرجلمن،عبدالإلهيا:بأيديهمااخذابنهوبينبينهوأناخلفبناميةليقال:قال!هعوف

بنافعلالذيذاك:قال،المطلبعبدبنحمزةذاك:قلت:قال؟صدرهفينعامهبريثةالمغلم

علىبمكةبلالأيعذبالذيهووكان،معيبلاذراهاذلأقودهمااني،فوالله:عبدالرحمنقال،الأفاعيل

فتوضع،العطيمةبالصخرةيأمرثم،ظهرهعلىفيضجعهحميتاذامكةرفضا.الىفيخرجه،الإسلامترك

:قالرآهفلما:قالاحد،أحد:بلالفيقولمحمد،دينتفارقاوهكذاتزاللا:يقولثم،صدرهعلى

نجا،اننجوتلا:قالابأيميري؟ابلالافي:قلث:قالنجا،اننجوتلا،خلفبنامئةالكقرراس

الله،اتصاريا:صوتهبأعلىصرخثم:قالنجا،اننجوتلا:قالالسودا.؟!انجنيااتسمع:قلت:قال

اذفيوانا،المسكةمثلفيجعلوناحتىبنا،فأحاطوا:قالنجا،اننجوتلا،خلفبناميةالكقرراس

:قال،قطبمثلهاسمعتماصيحةاميةوصاج،فوقعابنهرجلفضرب،السيفرجلفأخلف:قال،عنه

منهما،فرغواحتى،بأميافهمفهبروهما:قالشيئا،عنكأكنيمافوالله،بكنجا.ولابنقسكانج:فقلت

بأسيري.وفجعني،ادراعيذهبتبلالأ،اللهيزحم:يقولعبدالرحمنفكان:قال

بدر:وقعةالملائكةشهود

:قال-عنهعااللهرضي-عباسابنعنحدثانهبكر،ابيبنعبداللهوحدثني:اسحاقابنقال
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ونحن،بدرعلىبغايشرفجبلفيأصعذناحتىليعئموابنأنااقبلت:قال،غفابىبنيمنرجلحدثني

منادنتإذالجبلفينحنفبينا:قال،ينتهبمنمعفننتهب،الدبرةتكونمنعلىالوقعةننتطر،مثركان

قلبه،قناعفانكشفعميابنفاما؛حيزومأفدم:يقولقائلافسمعت،الخيلحمحمةفيهافسمعنا،سحابة

تماسكت.ثم،أفلكفكدتأناواما،مكانهفمات

ربيعة،بنمالكأسيدابيعن،ساعدةبنيبعضعنبكر،ابيبنعبداللهوحدثني:اصحاقابنقال

خرجتالذيالسغبلأريختكمبصريومعيببدبىاليومكنتلو5:بصرذهبانبعدقالبدرا،شهدوكان

اتمارى.ولا،فيهاشكلا،الملائكةمنه

داودأبيعنالئجار،بنمازنبنيمنرجالعنيسار،بناسحاقأبيوحدثني:ا!سحاقابنقال

ناقبلرأسهوقعاذ،لأضربهبدريومالمشركينمنرجلالأتبعاني:قالبدرا،شهدوكان،المازني

.غيريتتلهقدأنهفعرفت،سيفياليهيصل

-عباسبنعبداللهعن،الحارثبنعبداللهمولىمقسبمعن،أتهملامنوحدثني:اسحاقابنقال

حنيننويوم،ظهورهمعلىارسلوهاقدبيضأعمائمبدلييومالملائكةسيماءكانت:قال-عنهمااللهرضي

حمرأ.عمائم

،العربتيجانالعمائم:قال!هطالبأبيبنعليأن؛العلماهلبعضوحدثني:هثامابنقال

عمامةعليهكانتفانه؛جبريلإلأ،ظهورهمعلىأرخوهاقدبيضاعمائمبدريومالملائكةمعيماءوكانت

صفراء.

تقاتلولم:قال-عنهمااللهرضي-عباسابنعن،مقسمعن،اتهملامنوحدثني:اصحاقابنقال

.يضربونلاومدداعدداالأياممنسواهفيمايكونونوكانوا،الأياممنبدريومسوىيويمفيالملاثكة

:هشامابنجهلأبيمقتل

الرجز]:امنويقوليقاتلوهويرتجز،يومثذجهلأبووأقبل:اسحاقابنقال

لسئيحديثعامينبازلمنيالعوانالحربتتقمما

أميولدتنيهذالمثل

أحد.أحد:بدريوميك!اللهرسولأصحابشعاروكان:هثامابنقال

القتلى،فييلتمسأنهثامابنجهلبابيأمر،عدوهمنيث!ضاللهرسولفرغفلما:اصحاقابنقال

بكرابيبنوعبدالله،عباسابنعن،عكرمةعنزيد،بنثورحدثنيكما-جهلأبالقيمنأولوكان

فيجهلوأبوالقومسمعت:سلمةبنيأخوالجموجبنعمروبنمعاذقالقالا:-ذلكحدثنيقدأيضا

انه!هالخطاببنعمرعن:الحديثوفي،الملتفالشجر:الحرجة:هامابنقال-الحرجةمثل

لاالحكمابو:يقولونوهم-،اليهايوصللاالأشجاربينشجرةهي:فقال،انحرجةعنأعرابياسأل

فضربته،عليهحملتأمكننيفلما،نحوهفصمدت،شأنيمنجعلتهسمعئهافلما:قال،اليهيخلص

الئوىمرضخةتحتمنتطيحبالنواةالا-طاحتحين-شئفتهامافوالله،ساقهبنضفقدمهأطنتضربة

وأنجهضني،جنبيمنبجلد؟فتعلقت،يديفطرجعاتقيعلىعكرمةابنهوضربني:قالبها؛يضرفيحين
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بهاتمطيتثمقدميعليهاوضغتآذتنيفلما،خلفيلاسحبهاداني،يوميعامةقاتلتفلقد،عنهالقتاذ

طرحتها.حتىعليها

.عثمانزمانكانحتىذلكبعدعاشثم:هثامابنقال

حتىمعوذوقاتل،رمقوبهفتركهأثبتهحتىفضربهعقراء،بنمعؤذعقير،وهو،جهلبابيمرثم

لهمقالوقد-القتلىفييلتمسان!اللهرسولامرحين-جهلبابيمسعودبنعبداللهفمز،فتل

يوماازدحنتفائي،ركبتهفيخرجأثرالنالقتلئفيعليكمخفياق"اتطروا:بلغنيفيماك!اللهرسول

علئفوقع،فدفغتهبيسيير،متهأش!وكتت،غلامانونجحن،جذعاننجنلعبدالفهمأدبةعلئوهوأنا

رمتي،باخرفوجدته:!همسعودبنعبداللهقالبه"،أثرهيزللمجحشااخداهمافيفخحش،ركبتيه

هل:لهتلتثم؛ولكزنيفاذانيبمكةمرةبيضبثكانوقذ:قال،عنقهعلىرجليفوضعت،فعرفته

؟اليومالدائرةلمناخبرني؟!قتلتموهرجلمن"عمد!اخزاني؟!وبماذا:قال؟اللهعدؤياالفةاخزال

ولرسوله0لئه:قلت:تال

]:الطويلأمنالئرجميالحارثبنضابىءقال؛ولزمهعليهقبض:ضبث:هثامابنقال

باليدالماءالضابثمثلالودمنوبينكمبينيكانممافأضبحت

؟اليومالدبزةلمناخبرني،قتلتعوهرجلعلىأعاز:ويقال:هثامابنقال

مرتفىازتقيتلقد:ليقال:يقولكانمسعودابنانمخزومبنيمنرجاذوزعم:اسحاقابنقال

هذا،ال!هرسوليا:فقلتيك!اللهرسولبهجئتثم،راسهاختززتثم:قال،الغنمزويخعيياصغبأ

يمينوكانت:قالإ"غيرهالهلاالذي"اكئهيك!رو:اللهرصولفقال:قال،جهلابياللهعذؤرأس

-لمجرال!هرصوليدفيبينراسهالقيتثم،غيرهالهلاالذيوالله،نعم:قلت:قال،يئاللهرصول

الله.فحمد

قال!هالخطاببنعمرأن؛بالمغازيالعلمأهلمنوغيرهعبيدةابووحدثني:هشامابنقال

لمقتلتهلوإني،أباكقتلتأنيتظناراكشيئا،نفسكفيكأناراكاني:بهومر،العاصبنلسعيد

وهوبهمررتفانيأبوكفأما،المغيرةبنهشامنجنالعاصخاليقتلتولكني،قتلهمنإليكاعتذز

فقتله.عليئعمهابنلهوقصد،عنهفحدت،بروقهالثوربحثيبحث

محصن:بنعكاشةسيف

يوممنافعبدبنشمسعبدبنيحليفالاسديحرثانبنمحصنبنعكاشةوقاتل:إسحاقابنقال

عكاضةأيابهذا"قلألل:فقال،حطبمنجذلآفأعطاهيكند،اللهرسولفأتى،يدهفياتقطعحتىبسيفهبديى

بهفقاتل،الحديدةانجيض،المتنشديد،القامةطويليدهفيسيفافعادهزه-جم!راللهرسولمناخذهفلعا

المشاهدبهيشهدعندهيزللمثم،انعون:يسمىالسيفذلكوكان،المسلمينعلىتعالىاللهفتححتى

ذلكفيطليحةفقال،الاسديخويلدبنطليحةقتله؛عندهوهوالردةفيقتلع!حتىاللهرسولمع

]:الطويلأمن

؟!برجاليسلموالموانأليسواتفتلونهماذبالقومظنكمفما
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حبالبقتلفرغايذهبوافلقونجسوةأصبناذواذتكفان

نزال:الكماةقيلمعاودةانها؛الحمالةصذرلهمنصبت

جلالذاتغيرتراهاويومامصونةالجلالفيتراهافيومأ

مجالعندالغتميئوعكاشةثاويأافرمانجنغادزتعشئة

.الأنصاريافرمبنثابت:اقرموابنخويلد،نجنطليحةأبنحباذ::هامابنقال

محصن:بنلعكاشةس!النبيشهادة

"يذخل:ياللهرسولقالحينيث!اللهلرسولقالالذيمحصنيبنوعكاشة:اسحاقابنقال

متهم،يخعلنياناللهاذع،اللهرسوليا:قالالبنر"ليلةالقمرصورةعلىأمتيمنالفاسنعونانجنة

يجعلنياقاللهاذع،اللهرسوليا:فقالالأئصارمنرجلفقام"متهمانجعنه"اللهبم:او"متهم"انك:قال

فيما-سرواللهرسولوقال936]الإيمانفيأمسلم.الذعوة"وبردت،محكاشةبها"سبقك:قال،متهم

فقالمحصبن"نجن"عكاثه:قال؟اللهرسولياهومن:قالوا"العربفيفاريرخير"منا:اهلهعنبلغني

للحلف.منا"ولكنهمتكم"لب!س:قال،اللهرسوليامنارجلذاك:الأسديالأزوربنضرار

مالياين:فقال،المشركينمعيومئذوهوعبدالرحمنابنه!هالصديقبكرابوونادى:هامابنقال

الرجز]:أمنعبدالرحمنفقال؟خبيثيا

الشيبضلأليفتلوصاربمويغبوفيشكيماغيريبقلم

الدراوزدي.محمدبنعبدالعزيزعنليذثرفيما

القليب:فيالمشركينطرج

قالت:-عنهااللهرضي-عائشةعنالزبير،بنعروةعن،رومانبنيزيدوحدثني:اسحاقابنقال

اتتفخفانه؛خلفبناميةمنكانماالا،فيهطرحواالقليبفييطرحواانبالقتلئ-جمرواللهرسولامرلما

،والحجارةاقرابمنغئبهماعليهوالقوا،فاقروه،لخفهفتزايل،ليحركوهفذهبوا،فملأها،دزعهفي

رئكموعدكمماوجدتمهل،القليبأهل"يا:فقاليك!ضاللهرسولعليهموقفالقليبفيالقاهمفلما

؟!موتىقوماائكلم،الفهرسوليا:اصحابهلهفقال:قالتحفأ؟إ"رئيوعدنيماوجدتقدفانيحقا

لهم"فنتماسمعوا"لقذ:يفولونوالناس:عائشةقالتحن"رئهموعدهمماأنعلموا"لقذ:لهمفقال

علموا"."لقذ:عنىاللهرسوللفمقالوانما

الله!رسولاصحابسمع:قال،مالكبنانسعن،الطويلحميدوحدثني:اسحاقابنقال

أميةوبا،ربيعةنجنشيبةوبا،ربيعةنجنعثبةيا،القليباهل"با:يقولوهوالليلجوفمني!اللهرسول

قذفانيحقا؛.رئكموعدماوجلتم"هلالقليبفيمنهمكانمنفعددهثابم"انجنجهلاباويا،خلفنجن

أنتم"ما:قالجيفوا؟!قدقومأاتنادي،الفهرسوليا:المسلمونفقالحقأ؟إ"رئيوعدنيماوجدث

بجيمونإ".أقبستطيعونلاولكئهم،متهماقوللمابأسمع

القليب،اهل"يا:العقالةهذهيومقاليك!اللهرسولانالعلماهلبعضوحدثني:اسحاقابنقال
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وفاتلتموني،الناسواوانيواخرنجنمويي،الناسوصدتنيكذنجتمونن؛لنبئكمكتتمالئبئعشيرةبئس

.قالالتيللمقالةحقأ؟إ"ربكموعدكمماوجدتم"هل:قالثم"الناسونصرفي

"لابت:بنلحسانقصيدة

الوافر]:أمن!هثابتبنحسانوقال:اسحاقابنقال

القشيبالورقفيالوخيكخطبالكثيبزينبديارعرقت

سكوبمتهمبرالوسميمنجونوكلالرياحتداولها

الحبيبساكنهابغديبابأوافستخلقارسمهافأفسى

الكثيبالضذرحرارةورديويمكلالئذكرعتكفاع

الكذوباخباركيربصدقيفيهعيبلابائذيوخير

النصيبمنالمشركينفيلنابذبىغداةالمليكصنعبما

الغروبجنحازكانهبدثحراةجمعهمكأنغداة

وشيبمردافيالغابكأسدبجمعمنافلاقيناهم

الحروبلقحفيالأعدا.علىوازروهقدمحمدامام

ائكعوبخاظيمجربوكلمرهفاتصوارمبايديهم

الضليبالدينفيالنخاربنووازرثهاالغطارفالأوسبنو

بانجبوبتركناقذوعتبةصريعأجفلأبافغادزنا

حسيبنسبوااذاحسبذويرجاليفيتركناقذوشيبة

القليب:فيكباكبقذفناهملفااللهرسوليناديهم

؟بالقلوبيأخذالفهوافرحقاكانكلاميتجدواألم

مصيب!رأيذاوكتت،صدقتلقالوا:نطقواولونطقوا،فما

الىفسحبربيعةبنعتبةاخذ؛القليبفييلقواانبهميك!اللهرسولامرولما:اسحاقابنقال

لونهتغيرقدكئيبهوفاذا،عتبةابنحذيفةابيوجهفي-بلغنيفيما-ث!اللهرسولفنظر،القليب

رسولياوالفهلا:فقال!،قالكمااوضئء؟إ"ابيكثأنمندخلكتذلعلك،حدنجفةأبا"يا:فقال

نأارجوفكتتوفضلا،وحلمارأياابيمناعرفكتتولكنني،مضرعهفيولاابيفيشككتما،الله

له،أرجوكتتالذيبعدالكقرمنعليهماتماوذكرتاصابهمارايتفلما،الاسلامالىذلكيفديه

خيرأ.لهوقالبخير،يك!اللهرسوللهفدعا؛ذلكاخزنني

أننسغأظالمىالمببكةتوئ!هماتذينأإن:فيهماللهانرلالذينالفتيهذكر

أنفسهتمظالىألمبهكةتوئئمانذينأإن-:لناذكرفيما-القرانمنفيهمفنزلببديىقتلواالذينالفتيةوكان

وسايئجهغمأولهغفاؤلهكيخأفئها!واوكلعةأكوأزفىتكن7لغتالوآاف!زرشفىمشتضعنينكئاظلوابهغفبمقالو(

بنزفعةبنالحارث:قصيبنالعزىعبدبناسدبنيمن:مـئينفتية79]النسا.:أ!أمصيزا
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بنعمربنعبداللهبنالمغيرةبنالفاكهابنقيسابو:مخزويمبنيومنأسد؛بنالمطلببنالأسود

بنعليئ:جمحبنيومن؛مخزوبمبنعمربنعنداللهبنالمغيرةبنالوليدابنقي!وابو،مخزويم

بنعامربنالحجاجبنمنبهبنالعاص:سهبمبنيومن،جمحبنحذافةبنوهببنخلفبنأمثة

سهم.بنسغدبنحذيفة

آباؤهمحبسهم؛المدينةالى!اللهرسولهاجرفلما،بمكة-جمرواللهورسولأسلمواكانواانهموذلك

جميعا.بهافأصيبوابدر،الىقومهممعسارواثمفاقتتنوا،،وفتنوهمبمكةوعشائرهم

والأسارىببدرالفيءذكر

الغنائم:يأخذفيمنالمسلميناختلاف

منفقال،فيهالمسلمونفاختلف،فجمعالناسجمعمماالعسكرفيبماامر!كنىاللهرسولانثم

شغلنالنحن،أصبتموهمانحنلولاوالفه:ويطلبونهالعدؤيقاتلونكانواالذينوقاللنا،هو:جمعه

اليهيخالفانمخافة-جم!هاللهرسوليحرسونكانواالذينوقال،اصبتممااصبتمحتىالقومعنكم

نأرأيناولقد،اكتافهمتعالىاللهمنحنااذالعدونقتلانراينالقدمنا؛بهباحقأنتمماوالله:العدو

فما،دونهفقمناالعدؤ،كرةيك!هاللهرسولعلىخقناولكنا،يمنعهمندونهيكنلمحينالمتاعناخذ

منا.بهباحنانتم

عن،موسىبنسليمانعن،أصحابنامنوغيرهالحارثبنعبدالرحمنوحدثني:اسحاقابنقال

بنعبادةسالت:قال-هشامابنقالفيما،عجلانبنصدي:واسمه-الباهليامامةابيعن،مكحولي

الفهفنزعه،أخلاقنافيهوساءت،النفلفياختلفناحيننزلت-بدراصحاب-فينا:فقال؟الأنفالعنالصامت

السواء.على:يقولبواء،عنالمسلمينبينيك!اللهرسولفقسمه،!اللهرسولالىفجعلهأيدينا،من

الئاعديأسيدابيعن،ساعدةبنيبعضحدثني:قالبكر،أبيبنعبداللهوحدثني:اسحاقابنقال

أمرفلمابدر،يوم،المرزبانيسمىالذيالمخزوميينعائدبنيسيفاصبت:قال،ربيعةبنمالك

وكان:قال،النفلفيالقيتهحتىاقبلت،الئفلمنايديهمفيمايردواانالناسياللهرسول

.اياهفأعطاه،يك!اللهرسولفساله،الأرقمابيبنالأزقمفعرفه،سئلهشيئأيمنعلا!اللهرسول

بالنصر:المدينةأهليبشرمنيرسليك!اللهرسول

الفهفتحبماالعاليةاهلالىبشيرارواحةنجنعبداللهالفتحعند!اللهرسوذبعثثم:اسحاقابنقال

زيد:بناسامةقال،الئافلةاهلالىحارثةبنزيخدوبعث،المسلمينوعلىيرسولهعلى-وجلعز-

كان،!هعفانبنعثمانعندكانتالتي!اللهرسولابنةرقئةعلىالترابسريناحين-الخبرفأتانا

بالمصلى،واقفوهوفجئته:قال،قدمقدحارثةبنزيدان-:عثمانمععليهاخلفنيياللهرسول

بنوزفعة،هشامابنجفلوابو،ربيعةبنوشيبة،ربيعةبنعثبةقتل:يقولوهوالناسغشيهوقد

أبت،يا:تلت:قال،الحجاجابناومنئهونبيه،خلفبنوأمية،هامبنالعاصالبختريوأ"بوالأسود،

.ئني!ياواللهنعم:قالهذا؟!أحق
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الأسارى:ومعهالمدينةالىجمرواللهرسولعودة

معيإ،ابيبنعقبةوفيهم،المشركينمنالاسارىومعهالمدينةالىقافلايكنرواللهرسولأقبلثم

النفلعلىوجعل،المشركينمنأصيبالذيالنفلمعهمج!هاللهرسوذواحتمل،الحارثبنوالئضر

منراجزفقالالنجار؛نجنمازنبنكتمبنعمروبنمبذولبنعوفبنعمروبنكغببنعبدالله

الرجز]:أمن-الرغباءأبيبنعديانه:يقال:هشامابنقال-المسلمين

معرسقلهاالطلحبذيليسبسبسياصدورهالهااقم

تخيقلاانقوممطاياانمخبسغمييربصحراءولا

الأخنسقوفرالفهنصرقذاكيسقالالريقعلىفحملها

فيه:النفلع!اللهرسولقسمالذيالمكان

النازية،وبينالمضيقبينكثيبعلىنزلالصفراء،مضيقمنخرجاذاحتىيك!يئاللهرسولاقبلثم

السواء.علىالمشركينمنالمسلمينعلىاللهأفاءالذيالنفلهنالكفقسم،بهسرحةالىسير،:لهيقال

منمعهومنعليهالهفتحبمايهنئونهالمسلمونلقيهبالروحاء،كاناذاحتىيئاللهرسولارتحلثم

الذيما-:رومانبنويزيد،قتادةبنعمربنعاصمحدثنيكما-سلامةبنسلمةلهبمفقال،المسلمين

"أي:قالثمجم!هاللهرسولفتبسمفنحرناها،انئعفلةكانبذنصلعأعجائزالألقيناانفواللهبه؟!تهنئوننا

الملأ".أولئك،أخيانجن

والرؤساء.الأشرافالملا::هثامابنقال

:الحارثبنالنضرمقتل

أبيبنعليقتله؟الحارثبنالنضرقتلبالصقراء،-جضاللهرسولكاناذاحتى:اسحاقابنقال

مكة.أهلمنالعلمأهلبعضأخبرنيكما؟طالب

معيط:أبيبنعقبةمقتل

معيإ.ابيبنعفبةقتلالالنيةبعرقكاناذاحتىخرجثم:اسحاقابنقال

.اسحاقابنغيرعن،الالنيةعرق:هشامابنقال

انعخلان.بنياحدسلمةبنعبدالله:عقبةاسروالذي:اسحاقابنقال

فقتله"الئار".:قالمحمد؟!ياللضنيةفمن:بقتله!اللهرسوذامرحينعقبةفقال:اسحاقابنقال

بنمحمدانجنعبيدةابوحدثنيكما،عوفيبنعنروبنياخوالأنصاريالأقلحأبيبنثابتبنعاصم

ياسر.بنعمار

العلم.أهلمنوغيرهالزهريشهابابنليذكرفيما!نهطالبأبيبنعليقتله:ويقال:هثامابنقال

يف!:النييحخام

بحميمبالبياضيعفيروبنفروةمولىهندابوالموضعبذلكياللهرسولولقي:اسحاقابنقال

حيسا.مملوء
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.الزقالحميت:هشامابنقال

جم!،اللهرصولحجامكانوهو،!اللهرصولمعكلهاالمشاهدشهدثمبدر،عنتخلفقدوكان

ففعلوا."،اليهنكحوارفأنكحوهالأتصار،منافرؤهتدأبو"انما!:اللهرصولفقال

.بيومالأسارىقبلالمدينةقدمحتىيك!اللهرصولمضىثم:اسحاقابنقال

زرارةبنأشعدبنعبدالرحمنبنعبداللهبنيضىانبكر،ابيبنعبداللهوحدثني:اسحاقابنقال

عوفيعلىمناحتهمفيعقراءالعنديك!النبيزوجزفعةبنتوصودة،بهمقدمحينبالأسارىقدم:قال

.الحجابعليهنيضربانقبلوذلكعقراء،انجنيومعؤفي

الىفرجغت:قالت،بهيماتيقدالأسارىهؤلاء:ففيلأتينا،اذلعندهماني،والفه:صودهت!قول:قال

بحنل،عنقهالىيداهمخفوعةالحجرةناحيةفيعميروبنسهيليزيدأبوداذا،فيهيك!اللهورصوذبيتي

الا،بأيديكماعطيتميزيد،اباافي:قلتان-كذلكيزيدابارايتحين-نقسيملكتماوالفهفلا:قالت

تحرضين؟إ"ورسويهاللهاعلى،سودة"يا:البيتمنيك!اللهرصولقولالااتبهنيمافوالله!كرامأ!ئتم

الىيداهمجموعةيزيدأبارايتحيننفسيملكتما،بالحقبعثكوالذي،اللهرشوليا:قلت:قالت

فلت.ماقلتانعنقه

خيرا:بالأسارىيوص!الهرسول

-بالاسارىأقبلحين-ب!اللهرصولانالدارعبدبنياخووفببننبيهوحدثني:اسحاقابنقال

اخوهاشمبنعميرانجنعزيزأبوفكان:قالخيرا"بالأصارى"آستوصوا:وقال،اصحابهبينفرتهم

منورجلعمييرنجنمضعباخيبيمرعزينر:ابوفقال:قال،الأسارىفيوامهلأبيهعميبرنجنمضعب

منرفطفيوكنت:قال،منكتقديهلعلها؛متاعذاتامةفان،بهيديكشد:فقال،يأسونيالأنصار

التمر؟وأكلوابالخبزخصونيعشاءهماؤغداءهمقدموااذافكانوا-بدرمنبيأقبلواحين-الأنصار

فارذهافأستحي:قالبها،نفحنيالاخبزكسرةمنهمرجليدفيتقعمابنا،اياهمييهرواللهرصوللوصية

يم!ها.ماعليفيردها،احدهمعلى

أخوهقالفلما،الحارثبنالنضربغدببدر،المشركينلواءصاحبعزينرابووكان:هشامابنقال

بي؟!وصاتكهذه،أخيياعزينر:أبولهقال،قالما-اصرهالذيوهو-اليسرلأبيعميربنمضعب

درهبم،الافأربعة:لهافقيل،قرشيئبهفديمااغلىعن|مهفسالت،دونكاخيانه:مضدبئلهفقال

بها.ففدته،درهيمالافبأربعةفبعثت

مكة:الىقريشمصاببلوغ

فقالوا:،الخزاعيئعبداللهبنالحيسمانقريشبىبمصابمكةقدممناولوكان:اسحاقابنقال

خلف،بنوأمئةهثايم،انجنالحكموابو،ربيعةبنوشيبة،ربيعةبنكتبةقتل:قال؟!وراءكما

لأأشرافيعددجعلفلما؛هشايمبنالبختريوأبو،الحجاجابناومنئهونبيهالأسود،بنوزفعة

ومافقالوا:،عنيفاسألوههذا،يغقلان،واللهالحجر:فيقاعدوهواميةبنصفوانقال،قريش
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قتلا.حينواخاهاباهرايتواللهوقدالحخر،فيجالسأذاكهوها:قالامئة؟!بنصقوانفعل

عباسيى،ابنمولى،عكرمةعن،عباسبنعبيداللهبنعبداللهبنحسينوحدثني:اسحاقابنقال

دخلناقدالإسلاموكان،المطلبعبدبنللعئاسغلامأكنت:ياللهرسولمولىرافعابوقال:قال

خلافهم،ويكرهقومهيهابالعباسوكان،واسلمت،الفضلامواسلمت،العئاسفأسلم،البيتاهل

مكانهفبعثبدر،عنتخففقدلهبابووكان،قومهفيمتفرقيكثيرماليذاوكان،اسلامهيكتموكان

جاءهفلمارجلا،مكانهبعثالارجليتخلصلمصنعوا؛كانواوكذلك،المغيرةبنهشامبنالعاصي

وعزا.قوةانفسنافيووجدنا،واخزاهاللهكبته،قريشمنبدبىاصحابمصابعنالخبر

اتحتفيهالجال!قانيفوالله،زمزمحخرةفياتحئها؛الأفداجاعملوكنتضعيفأ،رجلاوكنت:قال

حتىبشر،رجليهيخزلهبابواتبلاذالخبر،منجاءناباسزناوقدجالسةالفضلاموعندي،اقداحي

ابنسفيانابوهذا:الناسقالاذجال!قهوفبينما،طهريالىطهرهفكان،الحجرةطنبعلىجلس

هلم:لهبابوفقال:قال،قدمقد-الئغيرة:سفيانابيواصم:هثامابنقال-المطلبعبدبنالحارث

امركانكيفاخبرني،اخيابنيا:فقال،عليهقياثموالناساليهفجلس:قال،الخبرلعمريفعندك؛الي

شاؤوا،كيفويأسرونناشاؤوا،كيفيقتلوننااكتافنافمنحناهمالقوملقيناانالأهوماوالله:قال؟الناس

تليقماوالله،والأرضالسماءبينبلتنخيلعلىبيضارجالالقينا؟الناسلمتماذلكمع،اللهوايخم

:قال،الملائكةواللهتلك:قلتثم،بيديالحجرةطنبفرفعت:رافعابوقالشيء،لهايقومولاشيئأ

بركثم،الأرضبيفضربفاحتملنيوثاوزته:قال،شديدةضربةوجهيبهافضربيدهلهبأبوفرفع

ضربةبهفضربته،فاخذتهالحجرةعمدمنعمودالىالفضلامفقامتضعيفا،رجلاوكنت،يضربييعلي

الأعاشمافواللهذليلا،موليأفقام؟!سيدهعنهغاباناستضعفته:وفالت،متكرةشجةراسهفيفلعت

فقتلته.بالعدسةاللهرماهحتىلياليسبع

قتلاها:علىحزنهاتكظمقريش

علىقريشناحت:قالعئاد،ابيهعنالزبير،بنعبداللهبنعئادبنيحىوحدثني:اسحاقابنقال

بهمتستةنواحتىاشراكمفيتبعثواولا،بكمفيشمتواواصحابهمحمدأفيبلغتفعلوالا:قالواثم،قتلاهم

الفداء.فيواصحابهمحمدعليكميأرلتلا

الأسود،بنوعقيلالأسود،بنزمعة:ولدهمنثلاثةلهاصيبقدالفاللببنالأسودوكان:قال

فقال،الليلمننائحةسمعاذكذلكهوفبينما:قال،بنيهعلىيبكيانيحبوكان،زفعةبنوالحارث

ابيعلىابكيلعليقتلاها؟!علىقريعثقبكتهلالئحب؟!أحلهلاتطر:بصرهذهبوقدلهلغلام

علىتبكيامراةهيانعا:قال،الغلاماليهرجعفلما:قال،اخترققدجوفيفان؛زمعة:يعنيحكيفة؟!

الوافر]:أمنالأسوديقولحينفذاك:قال،أضلتهلهابعير

ال!فود؟!النوممنويمنغهابعيزلهايضلأنأتبكي

انجدرذتقاصرتبدرعلىولكقبكر،علىتنكيفلا

الوليدابيورهطومخزوبمهصيمبىبنيسراةبدرعلى
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الأسودأسدحارثأوبكيعقيلعلىبكيتانوبكي

نديدمقحكيمةلأبيوماجميعاتسميولاوبكيهم

يسودوالمبذبىيومولولارجالبغدفئمسادقذألا

ابنروايةمنأسقطناوقداكفاء،عندناوهي،أشعارهممنمشهورةوهياتواء،هذا:هثامابنقال

هذا.منأشهرهومااسحاق

أسراها:تقديقريعس

لهاان:لمج!اللهرسولفقال،السفميئضبيرةبنوداعةأبوالأصارىفيوكان:اسحاقابنقال

لا:قريثققالتفلما"،أبيهفداءطلبفيجاءكمقذبهوكأنكم،ماليذاتاجراكئساأنجنابمكة

كانالذيوهو،وداعةأبيبنالماللبقالوأضحابه،ئحمدعليكميأرفيلاأسراكمبفداءتغجلوا

آلافبأربعةأباهفأخذ،المدينةفقدمالليلمنوانسلتغجلوا،لا،صدقئم:عنى-!هاللهرسول

به.فانطلق،درهبم

عمبرو،بنسهيلفداءفيالأخيفبنحقصبنمكرزفقدم،الأصارىفداءفيقريشبعثتثم:قال

]:المتقاربأمنفقال،عوفبنصالمبنيأخوالذخشمبنمالكأسرهالذيوكان

الأممجميعمنبهأسيراأبتغيفلاسهيلاأسزت

يظلماذاسهيلفتاهاالفتىأنتغلموختد

انعلمذيعلىنقسيوأكرفتآنثنىحتىالشقربذيضرنجت

السفلى.شفتهمناعلمرجلاسهيلوكان

الذخشم.بنلمالكالشعرهذايتكربالشعرالعلماهلبعضوكان:هشامابنقال

:بالأسرىالتمثيليمنع-!ماللهرسول

ه!الخطاببنعمران،لؤفيبنعامربنيأخوعطاءبنعمروبنمحمدوحدثني:اسحاقابنقال

خطيبأعليكيقومفلا،لسانهيدلغعميرونجنسهيلثنيتنيأترخدعني،اللهرشوليا!:اللهلرسولقال

نبيا"0كتتداقىالفهفيعثلبهأمثل"لا:!اللهرسولفقال:قالأبدا،موطنيفي

لامقامايقومأقعسى"انه:الحديثهذافيلععرقالياللهرسولأنبلغنيوقد:اسحاقابنقال*

نذمه".

تعالى.اللهثاءان،موضعهفيالمقامذلكحديثوساذكر:هشامابنقال

عمرو:بنسهيلفداءأمر

رنجلياجعلوا:قاللنا،الذيهات:قالوا،رضاهمالىوانتهىمكرزفيهقاولهمفلما:اسحاقابنقال

فقال،عندهممكانهمكرزاوحبسوا،سهيلصبيلنخفوا،بفدائهاليكميبعثحتىسبيلهوخلوارنجلهمكان

]:الطويلأمنمكرز

المواليالاغرمهاالصميمينالفتىسباثمانبأذوادفديت
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المخازياخشيتولكنيعلييديمنإيخسروالماليديرهتت

الأمانيانديرحتىلأنجنائنابهفآذهبواخيرناشهيل:وقلت

لمكرز.هذاينكربالشعرالعلمإهلوبعض:هشامابنقال

عمرو:ابنهفداءيألىسفيانأبو

لبنتوكان،حرببنسفيانابيبنعمروكان:قالبكر،ابيبنعبداللهوحدثني:اسحاقابنقال

عمروأبيبنمعيطابياختعمروابيابنة:سفيانإبيبنعمروام:هشامابنقال-معي!إبيبنعقبة

بدر.انرىمن!اللهرسوليدفيفياسيرا-

!ه.،طالبإبيبنعليإسره:هشامابنقال

أيخمع:قال،ابنكعمرااقد:سفيانلأبيفقيل:قالبكر،ابيبنعبداللهحدثني:اسحاقابنقال

:قال،لهمبداماايديهمفييمسكوهايديهمفيدعوهعمرا؟!واقديحتظلةقتفوا؟!وماليدميعلي

بنياخوأكالبنالنعمانبنسغدخرجاذ!؛اللهرسولعندبالعدينةمحبوصقكذلكهوفبينما

فخرج،بالنقيعلهغنمفيمسلما،شيخاوكان،لهمريةومعهمغتمرأمعاويةبنياحدثمعوفنجنعمرو

عهدكانوقدمعتمرا،جاءانما،بمكةيخبسانهيطنلم،بهصنعالذييخشىولائغتمراهنالكمن

بابنهفحبسه،بمكةحزببنسفيانابوعليهفعدابخير،الافعتمرااوحانجاجاءلأحديغرضونلاقريشا

]:الطويلأمنسفيانابوقالثمعمرو،

الكفلاالسيدتن!لموالاتعاقدتمدعاءهاجيبوااثليأنجنارفط

انكبلااسيرهمعقيفكوالملئناذئةلئامعمروبنيفان

]:الطويلأمنفقال،ثابتبنحسانفاجابه

القتلايؤسرانقبلفيكمكثرمطلقامكةيومسغدكانلو

النبلاتحفزاتبضتمااذاتحنننعيمابصقراءاؤحسايمبعضب

أبيبنعمرويعطيهمانوسألوهخبرها،فأخبروه!اللهرسولالىعوفبنعمروبنوومشى

سغد.سبيلفخلى،سفيانإبيالىبهفبعثوا،!اللهرسولففعل،صاحبهمبهفيفكوا،سفيان

:ياللهرسولبنتزينبزوجالربيعابنالعاصأ!مميأسر

ختنشمسعبدبنالغزىعبدبنالربيعابنالعاصابوالأمارىفيكانوقد:اسحاقابنقال

زينب.ابعحهوزؤجياللهرسول

حرايم.بيياحدالصئةبنخراشقأسره:هشامابنقال

بتالهالةوكان،وتجارةوإمانةمالاالمعدودينمكةرجالمنالعاصأبووكان:اسحاقابنقال

لايك!اللهرسولوكان،يزؤجهأن!اللهرسولخديجةفسألت،خالتهخديجةوكانتخوييد،

!وورسولهاللهفرمفلماولدها،بمنزلةتعذهوكانت،فزوجه،الوخيعليهينزلإنقبلوذلكئخالفها،

علىالعاصابووثبت،بدينهودن،الحنبهجاءماأنوشهدنفصدقنه،وبنائهخديجةبهآمنتبنبؤته
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تعالىالكبامرقريشابادىفلما،كلثوبمائماورقئةلهبابيبنعتبةزؤجقدءلمجضاللهرسولوكان،شزكه

،العاصأبيالىفمشوا،بهنفآشغلوهبناتهعليهفردوا،همهمنمحمدافرغتمقدانكم:قالوا،وبالعداوة

افارقلا،اذنالكهالا:قال،شئتقريشمنامرا؟افينزوجكونحنصاحبتكفارق:لهفقالوا

فيما-خيراصفرهفيعليهيثني!رواللهرسولوكان،قريشبىمنامراةبامراتيليأنأح!ثوما،صاحبتي

قريشمنامرأ؟أينتكحكونحنمحمد،بنتطلق:لهفقالوا،لهبأبيبنعثبةالىمشواثم-بلغني

بنتفزوجوهفارقتها،العاصبنسعيدبنتأوالعاصبنسعيدبنأبانبنتزؤختمونيان:فقال،شئت

عليهاوخلف،لهوهوانالهاكرامةيدهمناللهفأخرجهابها،دخليكنولموفارقها،العاصبنسعيد

.بغدهضانبنعثمان

بنتزينببينفزققدالإسلاموكان،أمرهعلىمغلوبأيحرمولابمكةيحللاع!رواللهرسولوكان

يفزقانيقدرلاكانع!داللهرسولانالا،الربيعابنالعاصأبيوبين-اسلمتحين!-اللهرسول

بدر،إلىقريشسارتفلما!ك!يرواللهرسولهاجرحتى،شركهعلىوهواسلامهاعلىمعهفأقامتبينهما،

!ك!رو.اللهرسولعندبالمدينةفكانبدر،يومالأسارىفيفأصيب،الربيعابنالعاصأبوفيهمسار

اللهرضي-عائشةعنعئاد،أبيهعنالزبير،بنعبداللهبنعثادبنيحيىوحدثني:اسحاقابنقال

ابنالعاصابيفداءفي!اللهرسولبنتزينببعثتاسراهمفداءفيمكةافلبعثلما:قالث-عنها

فلما:قالتعليها،بنىحينالعاصأبيعلىبهاأدخلتهاخديجةكانتلهابقلاد؟فيهوبعثت،بماليالربيع

مالها،عليهاوترذوااصيرها،لهاتطلقوااقرأيختنم"اق:وقال،شديدةرفةلهارقيك!الهرسولراها

لها.اثذيعليهاوردوافأطلقوه،اللهرسوليانعم:!الوافآفعلوا"،

المدينة:الىزينبخروج

كانأو،اليهزينبسبيليخليان:بذلكياللهرسولوعداو،عليهاخذقديك!اللهرسولوكان

أبوخرجلماانهالأهو،مافيعلمع!اللهرسولمنولامنهذلكيظهرولماطلاقهفيعليهشرطفيعا

"كونا:فقال،مكانهالأتصارمنورجلاحارثةبنزيد!اللهرسولبعثسبيلهوخلىمكةالىالعاص

وأبشهربدربعدوذلكمكانهما،فخرجابها"،تةميانيحئىفتضحباها،زينببكماتمرحئىيأججببطن

تجفز.فخرجتبابيها،باللحوقامرهامكةالعاصابوقدمفلما،شيعه

بمكةأتجفزأنابينا:قالتأنهازينبعنحدثت:قالبكر،ابيبنعبداللهفحدثني:اسحاقابنقال

قالت:،بأبيكاللحوقتريدينانكيبلغنيالممحفد،بنتيا:فقالتعتبةبنتهتدلقيتييبابيللحوق

فيبكيزفقممابمتاعحاجةلككانثان،تفعليلا،عميانجنةاي:فقالت،ذلكاردتما:فقلت

بينماالنساءبينيدخللافانه؛منيتضطنيفلا،حاجتكعنديفان؛ابيكالىبهتتبئغينبمالياوسفرك

ذلك،أريدأكونانفأنكرت،خقتهاولكني:قالت،لتقعلالاذلكقالتاراهاماوالله:قالت،الرجال

.تتجضو

بعيرازوجها،أخوالربغبنكنانةحموها،لهاقدمجهازها،من!اللهرسولبنتفرغتفلما

منرجاذبذلكوتحدثلها،هودجفيوهيبهايقودنهارابهاخرجثم،وكنانتهقوسهواخذ،فركبته
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نجنالاسودبنهئاراليهاسبقمناولفكان،طؤىبذيادركوهاحتىطلبهافيفخرجوا،قريش

فيماحاملاالمراةوكانتهودجها،فيوهيبالرمحهئازفرؤعها،الففريالعزىعبدبناسدبنالئطلب

منييذنولا،والله:قالثم،كنانتهونثر،كنانةحموهاوبركبطنها،ذاطرحتريعتفلعا،يزعمون

عنه.الناسفتكزكرسهما،فيهوضغتالأرجل

هكة:الىزينبيردونقريشمنوجماعةسفيانأبو

ابوفاقبلفك!،،نكلمكحتىنبلكعناكفالرجلايها:فقال،قريشمنجفةفيسفيانابوواتى

عرفتوقدعلانيةالناسرؤوسعلىبالمراةخرنجت،تص!تلمانك:فقال،عليهوقفحتىسفيان

منالناسرؤوسعلىعلانيةاليهابنتهاخرنجتاذاالناسفيظنمحمد،منعلينادخلوماونكبتنامصيبتنا

لناماولعمري،ووهنضغفمناذلكوان،كانتالتيمصيبتناعناصابناذلعنذلكاناظهرنا،بين

الاصواتهداتاذاحتىبالمراةارجعولكنثؤر؟،منذلكفيلناوما،حاجةمقابيهاعنبحنـها

بابيها.والحقهاسزانسفهاردذناهاقدانالناسونحدث

حارثةبنزيدالىاسلمهاحتىليلابهاخرجالاصواثهداتاذاحتى،لياليفاقامت،ففعل:قال

يث!.اللهرسولعلىبهافقدما،وصاحبه

أمرمنكانالذيفي،عوفبنسالمبنياخوخيثمةابواو،رواحةبنعنداللهفقال:اسحاقابنقال

]:الطويلأمن-خيثمةلابيهي:هشامابنقال-زينب

ومأثمعقوقيمنفيهملزينبقذرهالناسيقدرلاائذيأتاني

متشمعطروبيننامأق!علىمحمدفيهايخزلملاخراجها

ومتدمأت!رغمفيحزبناومقضمضبمحلفمنشقيان؟لووافسى

محكمالضلاصلجلدحلتيبذييمينهومولىعمراابنهقرنا

مسؤملهابمفيخميسسراةكتائبمناتتفكلافأقسمت

بميسمالانوففوقبخاطمةنعلهاحتىالكقرقريشنزوع

نتهموالرنجلبالخيليتهمواوانونخلبمانخدأكنافننزلهم

وجرهمعاداثارونلحقهمسرئنايعوجلاحتىالدفريد

تندمحينوإيامرهمعلىمحمدايطيعوالمقوثمويتدم

وتسلمسجودأتخلمقلماتتلئنلقيتهاماسقيانابافأنجلغ

جهنمفيخالدأقاروسربالمعجلالحياةفيبخزيفأبشر

نار.وسربال:ويروى:هشامابنقال

وكان،الاسارىفيكان،انحضرميبنعامر:يعنيالذيسفيانأبييمينومولى:اسحاقابنقال

امية.بنحربالىالحضرميحلف

بنعامرفأما،الحضمرميئبنالحارثعبدبنعقبة:يعنيالذيسفيانابييمينمولى:هشامابنقال

بدر.يومفقتلالحضرمي
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]:الطويلأمنلهمفقالت؛عتبةبنتهتدلقيتهم،زينبالىخرجواالذينانصرفولما

العوارل؟!النساءاشباهالحربوفيوغلظةجفاةاعيارأالسلمافي

]:الطويلأمنالرجلينالىدفعهاحينزينبامرفيالربغبنكنانةوقال

محمدببتتاخفارييريدونقومهواؤباشلهثايىعجبت

بالمهئديديقنضاآستجمعتوماعديدهمحييتمااباليولست

يسابى،بنسليمانعن،الأشحبنعبداللهبنبكيرعن،حبيبابيبنيزيدحدثني:اسحاقابنقال

"اق:لنافقالفيها،اناسريةيك!اللهرسولبعث:قال!ةهريرةابيعن،الدؤسياسحاقأبيعن

اسحاقانجنسمىوقد:هشامابنقال-زيخنب"الىمعهصبقالذيالآخرالرجلأوالأسودنجنبهثارظفرتم

:فقالالينا،بعثالغدكانفلما:قالبالنار""فحرفوهما-قيسعبدبننافعهو:وقالحديثهفيالرجل

الأبالناريعذبأقلأحديتبغيلاأنهرأيتثمأخذنموهما،انالرجلبنهديخنبنحريقأمرتكمكتت"اني

.فافتثوهما"بهماظفرنمفاق،الله

الربيع:ابنالعاصأبياسلام

بينهمافرقحين-بالمدينةجم!اللهرسولعندزينبواقامت،بمكةالعاصابوواقام:اسحاقابنقال

وامواليلهبماليمامونا،رجلاوكان،الشامالىتاجرأالعاصابوخرج،الفتحقبيلكاناذاحتى-الإسلام

مافأصابوا-ج!اللهلرسولسريةلقيتهقافلا،واقبلتجارتهمنفرغفلما؛معهابضعوهاقريشمنلرجال

دخلحتى،الليلتحتالعاصابواقبلمالهمناصابوابماالسرئةقدمتفلماهاربا،واعجزهم،معه

الىع!رواللهرسولخرجفلما،مالهطلبفيوجاء،فاجارتهبها،فاستجاريرواللهرسولبتتزينبعلى

اني،الناسايها:النساءصفةمنزينبصرخت؛الناسوكئرفكئر-رومانبنيزيدحدثنيكما-الصبح

"ائها:فقال،الناسعلىافبلالصلاةمنيك!اللهرسولسلمفلما:قال،الربيعانجنالعاصابااجرتقد

منبشئءمحلنتما،بيدهمحمدنقسوالدي"اما:فال،نعم:قالواسمغت؟"ماسمغنمهل،الناس

علىفدخل!ث!وراللهرسولانصرفثمأذناهم"،المسلمينعلىبجيرانه،سمغتمماسمنتحئى؛ذلك

له".نحئينلافاثك؛اليكبخلصنولا،مثواهفرمي،بنية"أفي:ففال،ابنته

مالاصابواالذينالسرئةالىبعثيكئاللهرسولانبكر؛أبيبنعبداللهوحدثني:اسحاقابنفال

عليهوتردواتحسنوافانمالأ،لهأصبتموقذ،علفتنمقذحيثمئاالرجلهذا"ان:لفمفقالالعاصأبي

الله،رسوليا:فقالوابه"،أحنفأننناعليكمأفاءائدياللهفغءفهوأبيتمواق،ذلكندبئفانا،لهائذي

أحدهمانحتى،والإداوةبالسنةالرجلويأتيبالدلوليأتيالرجلانحتىعليهفردوه:قال،عليهنرذهبل

شيئأ.منهيفقدلاباشرهمالهعليهردواحتى،بالسظاظلياتي

مغشريا:قالثم،معهانجضعكانومن،مالهقريشمنمالذيكلالىفأذى،مكةالىاحتملثم

كريما،وفياوجدنالفقذخيرا،اللهفجزاللا،قالوا:ياخذه؟لمماذعنديمنكملأحدبقيهل،قريش

تخرفالأعندهالإسلاممنمنعنيماوالله،ورسولهعبدهمحمداوان،اللهالاالهلاأنأشهدفانا:قال
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قدمحتىخرجثم،اسلمتمنها،وفرغتاليكماللهأداهافلما،أموالكماكلانأردتانماانيتظنواان

-لمجئي.اللهرسولعلى

در:قال-عنهصاالهرضي-عباسابنعن،عكرمةعن،الحصينبنداودوحدثني:اسحاقابنقال

فيبطولهالحاكمأخرجهأ.سنينستبعدشيئايحدثولم،الأولالنكاحعلىزيخنب-لمجرواللهرسولعليه

.237]،3236/المستدرك

المشركين،اموالومعهالثاممنقدملماالربغابنالعاصاباان:عبيدةابووحدثني:هشامابنقال

بهأبدامابئس:العاصابوفقال؟!المشركينأموالفانها؛الأموالهذهوتاخذتسلمأنلكهل:لهقيل

!!امانتياخونأناسلامي

بنحو؛السغبيعامرعنهند،ابيبنداودعن،التنوريسعيدبنعبدالوارثوحدثني:هشامابنقال

.العاصإبيعنعبيدةابيحديثمن

:!اللهرسولعليهممنالذينالأسارىأسماء

فداء:بغيرعليهمنممنالأسارىمنلناسميممنفكان:اسحاقابنقال

؟منافعبدبنشمسعبدبنالعزىعبدبنالربغابنالعاصابو:منافعبدبنشمسعبدبنيمن

بفدائه.جم!اللهرسولبنتزينببعثتانبعدب!اللهرسولعليهمن

لبعضوكان،مخزومبنعمربنعبيدبنالحارثبنحنطببنالمطلب:يقظةبنمخزومبنيومن

بقومه.فلحق،سبيلهخلواحتىايديهمفيفترك،الخزرجبنالحارثبني

النجار.بنيأخوالأنصاريايوبأبوزيدبنخالداسره:هشامابنقال

أصحابهايديفيترك،مخزومبنعمربنعبداللهبنعابدنجنرفاعةأبيبنوصيفيئ:اسحاقابنقال

فقالبشيء،لهميففلم،معبيلهفخلوا،بفدائهاليهملينعثنعليهاخذوافدائهفيأحديأتلمفلما

]:الطويلأمنذلكفيثابتبنحسان

المواردببعضأعياثغلبقفاذمةليوفيصيفيئكانوما

له.ابياتفيالبيتوهذا:هشامابنقال

اذمحتاجاوكان،جمحبنحذافةبنأهيببنعثمانبنعبداللهبنعمروعزةوابو:اسحاقابنقال

،عيالوذوحاجةلذوواني،ماليمنماليعرفتلقذ،اللهرسوليا:فقالع!اللهرسولفكلم،بنالت

يمدحذلكفيعزةأبوفقالاحدا،عليهيظاهرالأعليهواخذع!،اللهرسولعليهفمن،عليفامنق

]:الطويلأمنقومهفيفضلهويذكريك!اللهرسول

حميد؟والمليكحنبانكمحمداالرسولعنيمبلغمن

شهيدالعظيماللهمنعليكوالهدىالحقالىتذعوآمرؤوأتت

وصعودسهلةدرجاتلهامباءةفينابوئتافرؤوأ.نت

ل!غيدسالمتهومنشقيلمحارثحارنجتهمننانك

وقعودحسرةبيماتاوبواهلهبذراذكرتاذاؤلكق
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المشركين:فداءمقدار

شيءلامنإلا،درهمالفالى،للرجلدرهمالافاربعةيومئذالمشركينفداءوكان:هشامابنقال

عليه.-ح!اللهرسولفمن،له

ى!م!م:النبيقتلمحاولةبعدوهببنعميراسلام

وفببنعميرجلس:قالالزبير،بنعروةعنالربير،بنجعفربنمحمدوحدثني:اسحاقابنقال

وهببنعميروكان،بيسير-الحجرفي-قريشمنبديىاهلمصاببعدأميةنجنصقوانمعالجمحيئ

وكان،بمكةوهوعناءمنهويلقونوأصحابه!اللهرسوليؤذيكانوممن،قريششياطينمنشيطانا

بدر.اسارىفيعميربنوفبابنه

زريتن.بنياحدرافعبنرفاعةاسره:هثامابنقال

القليباصحابفذكر:قالالزبعر،بنعروةعنالزبير،بنجعفربنمحمدحدثني:اسحاقابنقال

ديخنلولاواللهاما،واللهصدفت:عميرلهقالخير،بعدهمالعيشفيان،والله:صفوانفقال،ومصابهم

ليفان،أقتلهحتىمحمدإلىلركبت،بعديالضيعةعليهماخشىوعياذقضاء،عنديلهليسعلي

معوعيالك،عنكاقضيهأنادينكعلي:وقال،صقوانفاغتنمها:قال،أيديهمفياسيرابني،علةقبلهم

:قال،وشانكشانيعنيفاكتم:عميرلهفقال،عنهمويغجزشيئةيسعنيلابقوا،ماأواسيهمعيالي

نفرفي!تهالخطاببنعمرفبينا،المدينةقدمحتىانطلقثم،وسملهفشحذبسيفهعميرامرثم،افعل

إلىعمرنظرإذ؛عدؤهممنبهاراهمومابهاللهاكرمهمماويذكرونبديىيومعنيتحدثونالمسلمينمن

وفب،بنعميراللهعدوالكلبهذا:فقال،السيفمتوشحاالمسجدبابعلىأناخحينوفببنعمير

ع!يداللهرسولعلىعمردخلثمبدر،يومللقوموحزرنابينناحرشالذيوهو،لشرالاجاءماوالله

فأقبل:قالعلئ"،"فأذخله:قال،سيفهمتوشحاجاءقدوفببنعميراللهعدوهذا،اللهنبييا:فقال

علىادخلوا:الانصارمنمعهكانممنلرجاليوقالبها،فلئبهعنقهفيسيفهبحمالةأخذحتىعمر

علىبهدخلثم،مأمونغيرفانه،الخبيثهذامنعليهواخذروا،عندهفاجلسواوكأاللهرسول

يااذنعمر،يا!أزسله:قال،عنقهفيسيفهبحمالةآخذوعمر-لمجعاللهرسولرآهفلما،ييئاللهرسول

"تد:-لمج!ماللهرسولفقال-بينهمالجاهليةاهلتحيةوكانت-صباحاانعموا:قالثمفدنا،عمير"

بهاكنتإنمحفدياواللهاما:فقال"،الجنةأهلتحيةبالئلامعمير؛ياتحيتكمنخيربتحيهاللهكرمنا

:قال،فيهفأخسنواايديكمفيالذيالأسيرلهذاجئث:قالعمير؟"يابكجاء"فما:قالعهد،لحديث

ائذيما"اضدفني:قالشيئا؟!عناأغنتوهل،سيوفيمناللهقئحها:قال؟إ"عنقكفيالسيفبال"فما

أصحابفدكرتما،الحجرفيأميةنجنوصقواناتتتعدث"بل:قال،لذلكالاجنتما:قالله؟"جئت

لكفتحئلمحمدا،أفنلحئىلخرنجتعتديوعياذعليدلنلولا:قفتثم،قريخشبىمنالقليب

أنكأشهد:عميرقالذلك"،وبينبينكحائلوالله،لهتفنلنيأنعلى؛وعيالكبديخنكأميةنجنصقوان

الوخي،منعليكينزلوماالسماء،خبرمنبهتأتيناكتتبمانكذبكاللهرسولياكناقد،اللهرسول

هدانيالذيدلهفالحمد،اللهالابهاتاكمالأعلمانيفوالله،وصقواناناالايحضرهلمأمروهذا
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دينه،فيأخاكم"فقهوا:جميناللهرسولفقال،الحقشهادةشهدثم،المساقهذاوساقني،للإسلام

الله،نوراطفاءعلىجاهداكنتاني،اللهرسوليا:قالثم،ففعلوا"أسيرهلهوأطلقوا،القرانوأفرئوه

تعالىاللهالىفأدعوهممكةفأقدم،ليتأذنانأححثوأنا،وجلعزاللهدينعلىكانلمنالأذىشديد

فياصحابكاوذيكتتكمادينهمفياذيتهموالا،يهديهماللهلعل،الإسلاموالىع!ضرسولهلالى

بمكة.فلحق-!اللهرسوللهفأذن:قال،دينهم

وقعةتتسيكمأيابمفيالآنتاتيكمبواقعةأبشروا:يقولوفببنعميرخرجحينأميةبنصقوانوكان

ولا،أبدايكلمهألأفحلف،اسلامهعنفأخبرهراكبقدمحتى،الركبانعنهيسألصقوانوكان،بدر

ابدا.بنفعينفعه

فأسلمشديدا،اذىخالفهمنويؤذي،الإسلامالىيدعوبهااقاممكةعميرقدمفلما:اسحاقابنقال

كثير.ناسقيديهعلى

حينابليسرأىالذي-أحدهماليذكرقد-هشامبنالحارثأو،وهببنوعمير:اسحاقابنقال

زين)وإد:فيهتعالىاللهفأنزل،فذهباللهعدوومثل؟سراقأياين:فقال،بدبىيومعقبيهعلىنكص

فذكر48]:الأنفالأ!ثىجماروإفألاسمفانؤملحغاصلىلاوتالأغملهزالشئطنلهر

بنبكربنيوبينبينهمماذكرواحين،لهمجغشمبنمالكنجنبسراقةوتشبههاياهمابليساستدراج

ونظر48]:[الأنفال!ترآءتالفئتان)فلنا:تعالىاللهيقول،بينهمكانتالتيالحربفيكنانةبنمناةعبد

عك)لبهص:عدوهمعلىوالمؤمنينع!مرسولهبهماللهايدقدالملائكةمناللهجنودالىاللهعدو

:وقاليرؤا،لمماراىاللهعدووصدق48]:الأنفال1!ترؤنلاماأرىإقفنحمبرىيرإقوتالعقبته

صورةفيمنزليكلفييرونهكانواأنهم:ليفذكر48]:11!نفال!،-العفشديدواللهألتةأخاتأإق

اسلمهم.ثم،فأوردهم،عقبيهعلىنكصالجمعانوالتقىبدريومكاناذاحتى،ينكرونهلاسراقة

]:الطويلأمنتميمبنعمروبناسيدبنيأحدحجربناوسقال،رجع:بمص:هشامابنقال

العرمرمالخميس!اتفالترخونجئتميوماعقابكمعلىنكضتم

له.قصيدةفيالبيتوهذا

]:البسيطأمنثابتبنحسانوقال:اسحاقابنقال

نبيهماوواهمالذينقومي

سلفهمأفوايمخصائصالأ

قولهم،اللهبقسمم!نمتنشرين

سعةوفيامبئففيوسفلأأفلا

بهايخافلابدابىفاتزلوه

قدموااذالأموالبهاوقاسفوهم

لحينهمبدبىالىوسارواسرنا

اسلمهمثمبغروبىدلأهم

كفارالأزضوافلوصدقوه

اتصازالأتصارمعللصالحين

مختازالأضلكريماتاهملما

والجازانقسمونجغمالنبيئنغم

الدارهيداراجارهمكانمن

النارالجاحدوقسمئهاجرين

ساروآماالعلميقينيغلمونلو

غزاروالاهلمقانخبيثان



الأننالسورةنزولذكر/بدريومالسملمينخيلاسماء/ئونشمقالئطعمون
"هشاملابن"السيرة

والعارالخزيفيهالمواردشزفأوردفمجازلكماني:وقال

غاروافرقةومتهممتجدينمقسراتهمعقفولواالتقيناثئم

الأنصارقي.زيدابومختار؛الأصلكريماتاهملما:قولهوانشدني:هشامابنقال

قريشمنالمطعمون

عبدبنالعباس:منافعبدبنهاشمبنيمنثمقريشمنالمطعمونوكان:اسحاقابنقال

بننوفلبنيومن؛شمسعبدبنربيعةبنعتبة:منافعبدبنشمسعبدبنيومن؛هاثمبنالمطلب

عبدبنأسدبنيومن؛ذلكيعتقبان،نوفلبنعدقيبنوطعيمة،نوفلبنعامربنالحارث:منافعبد

ذلك؟يعتقبانأسد،بنخويلدبنحزامبنوحكيمأسد،بنالحارثبنهشامبنالبختريابا:العزى

ا.الدارعبدبنمنافعبدبنعلقمةبنكلدةبنالحارثبنالنضر:قصيبنالدارعبدبنيومن

الدار.عبدبنمنافعبدبنكلدةبنعلقمةبنالحارثبنالنضر:ويقال:هشامابنقال

بنعمربنعبدال!هبنالمغيرةبنهثامابنجهلابا:يقظةبنمخزومبنيومن:اسحاقابنقال

نبيها:عمروبنسفمبنيومن؛جمحبنحذافةبنوهببنخلفبنأمية:جمحبنيومن؛مخزوم

سهيل:لؤيبنعامربنيومن؟ذلكيعتقبان،سهمبنسعدبنحذيفةبنعامربنالحجاجانجنيومنبها

عامبر.بنحنلبنمالكبننضربنودعندبنشمسعبدبنعمرونجن

بدريومالمسلمينخيلاسماء

أبيبنمزثدفرسالخيلمنبدريومالمسلمينمعكانأنه:العلماهلبعضوحدثني:هثامابنقال

:ويقال،بغزجة:لهيقالوكان،البهرانيعفيروبنالمقدادوفرس،الئبل:لهيقالوكان،الغنويمرثد

اليغسوب.:لهيقالوكان،العؤامبنالزبيروفرس،سنحة

فرسبى.مائةالمشركينومع:هثامابنقال

الأنفالسورةنزولذكر

برحيمرحرإورا!!إ

بنمحمدعن،البكائيئعبداللهبنزيادحدثنا:قال،هثامبنعبدالملكمحمدأبوحدثنا:قال

:قالالمطلبياسحاق

فيمنهانزلممافكانبأسرها،الأنفالالقرانمنفيه-وجلعز-اللهانزلبدر،امرانقضفلما

ذاتوأضلحوأاللهفآتقوأوألزسولدتهالانفالقلالأنفالعن)ي!لونك:فيهاختلفواحينالنفلفياختلافهم

سئكإذا-بلغنيفيما-الصامتبنعبادةفكانا]:11،نفال!قؤفينكنترإنورسولا+أدكوأطيعوابيم

حين-ايدينامنال!هفانتزعهبدر،يومالنفلفياختلفناحين،نزلتبدراهلمعشرفينا:قال،الأنفالعن
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ذلكفيوكان-السواءعلى:يقول-بواءعنبيننافقسمهجم!اللهرسولعلى5فرد-اخلاقنافيهساءت

البين.ذاتوصلاحيك!رسولهوطاعةوطاعتهاللهتقوى

خرجواوانما؛اليهمسارواقدقريشأأنالقومعرفحين!اللهرسولمعومسيرهمالقومذكرثم

دبهرهونالمونجينئنفربقادمانبألشئيكمنمارنكأخرجكإممعما:فقال،الغنيمةفيطمعأالعير،يريدون

!اهية:أي5-6]:ا!نفال1،!يخظرونوهمأئمؤلضإلىيساقؤن؟ئمائينبعدمااقئفىيحدلونك!

نأونوذوتدكنمأكاأ)قلائينروىألنةيع!كئم!!،لهمذكرواحينقرل!لمسيرهـانكارا،القومللقاء

يكلئنهءألحقيعقأنأق)ويرلد،الحربدونالغنيمة:أي7]الأنفاد:أ،دكلتكوتأدشؤ!ةذاتغير

أإد،بدريوموقادتهمقريشبصناديداوقعالتيبالوقعة:اي7]:الأنفال1،ا!فرين!دابرويقطع

بدعاء"حنم)غمامنتبلي،عددهموقفةعدؤهمكثرةالىنطرواحينلدعائهم:اي،رنجكغلش!تغيثون

يصولمطعغبسثرىالمأطهجعلهوما!ميدييفئنالملهكؤ؟.لفمعذبممإأفىودعائكم!ضاللهرسول

أتزلت:اى،ئنهأنةألغاصينشيكمإذ!صكيزعييزألئهإتأطةعندمن!لاأل!شروماقلولبهغ

الليلة،تلكاصابهمالذيللمطر"مأ،ألشملفنعليهم)درم!،تخافونلانمتمحتىالأمنةعليكم

رجز!ءولذهببه!طفركم!،اليهالمسلمينسبيلوخلئالماء،الىيسبقواانالمشركينفحبس

اياهملتخويفه،الشيطانشكعنكمليذهب:اي!،يماتدام4ديسيتقلولجمفىوليزبطألـتبن

يزص)إذ:تعالىقالثم،عدوهماليهسبقواالذيمتزلهمالىاتتهواحتىلهمالأرضواستجلادعدؤهم

كفروأالذيقدولحفىإسلأدتىامنوا،الذينازروا:أي،ءانوأألذيتثئتوامعكمأقىالمدهكزإلىرنك

ألئهيشاققومنورمول!أقهشأوابأنهغذلث!بخالأ!لىمنهموأضنرلواالاغناؤفوقفأضىلواالرغب

!فزخفاكفروأالذفيلقيترإذا.امنوأالذينإ"ئأيخها:قالئم،،!العقاب!ممديدأدلهف!تورسولهر

ألتهئف*لضسصلآ.فقدفئؤإفئخئرأأؤلقئاليتحزبمإلادبر-ئؤميدصيرلهتمومن!اقيصلارتو!وعم

وقد،لقوفماذاعنهميتكلوالثلأ؛عدوهمعلىلهمتحريضا:ايأنصير!،وربتسىجهتمومأوله

رماهم:حينيدهمنبالحضباءاياهم!اللهرسولرفيفيتعالىقالثم،وعدهممافيهماللهوعدهم

نضرك،مقفيهااللهجعلالذيلولابرميتكذلكيكقلم:ايرمن،أدنهولبهررريثإذرشت)وها

ليعرف:أي"--أبلآةمنماألمؤ!%إو!لى،اللههزمهمحينمنهاعدؤكصدورفيالقىوما

بذلكويشكروا،حقهبذلكليغرفوا؛عددهموقفةعدؤهمعلىاظهارهمفيعليهمنعمتهمنالمؤمنين

وآلاناللرحماقطعنا،الفهم:جهلابيلقول:اي،أ+!حجأ.صم!ق!ورحوا)إن:قالثم،نعمته

:أي!تنعهوا)ران:ثناؤهجلاللهيقولالدعاء،فيالإنصاف:والاشفتاح،الغداةفاحتهيغرفلابما

عنكزتغنىودنالال!بدر،يومبهااصبناكمالتيالوقعةبمثل:اي!نعذتمودوأدانلكغضير)فهو،لقريش

عنكمتغنيلقانفسكمفيوكثرتكمعددكمان:اي!،العو!نمعاللهوأنكزتولؤشثافئتكغ

ورسو!برأقأطيعو(.امنواالذبإيئيخها؟تعالىقالثم،خالفهممنعلىانصرهمالمؤمنينهعوأنيشيئا،

)ولا،منهانكموتزعمونلقولهتسمعونوانتمأمرهتخالفوالا:أي!،تستمعونوأنترعنهتولؤأولا

لهويسزونالطاعةلهيظهرونالذينكالمنافقين:أي!،يتمعونلاوهئمصسشأتالو(؟لذممتتكونوا
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نأنهيتكمالذين-المنافقون:اي!!يعقلونلاالذيفائبكمالفئماللهالذواثعندشزإن)،المعمية

النقمةمنذلكفيعليهممايعرفونلا؛يعقلونلا،الحقعنصئم،الخيرعنبكم-مثلهمتكونوا

القلوبولكن،بألسنتهمقالواالذيقولهملهملانفذ:اي!لاشتمعهتمضيرافهمال!علم)ولؤ،والتباعة

)جمأشها،عليهخرجواممابشيءلكموفوامانغرفوت!!:ؤهملولوأأ!مهم)ولؤمنهمذلكخالفت

الذذ،بعدبهااللهأعزكمالتيللحرب:أي!!حئم!ادعاكتماذاوللزسوليل!ا!جيبواءافواالذين

فىف!تضعفونفيل(نتصإد)رادتح!روأ،لكممنهمالقهربعدعدؤكممنبهاومنعكم،الضعفبعدبهاوقؤاكم

ائذجمنيهأيها!تسثكرونلعل!مالطثئتننورزقكمنجصرهءوأئدكمئاولبهغالاسيخظفيأنتخالؤتالارض

بهيرضىماالحقمنلهتوثروالا:أي!!تعلمونوأنتمأفتتكئمو!فرلؤأوالرسولاللهتخونوأ!ءاشوا

إنءامنوأالذلى)لأصها،لانفسكموخيانةلأماناتكمهلاكذلكفان؛غيرهالىالسرفيتخالفوهثم،منكم

فملا:أي!!العظيصالفصخلذوواللهلكخردغفرسثات!عن!مويكقرفىقانالكتمتحعلاللهتعقوأ

خالفكم.منباطلبهويطفىءحفكمبهاللهليظهر؛والباطلالحقبين

اللهوينكز)ويضكرونيخرجوهأويثبتوهأوليقتلوهالقومبهمكرحينعليهبنعمته-لمج!اللهرسولذكرثم

منهم.خلصتكحتىالمتينبكيديبهمفمكرت:اي!!المر-لنضئروألله

!عندكمقالحقهوهذاكاتإن)ألفهؤ:قالوااذ،انفسهمعلىواستفتاحهمقريشغرةذكرثم

بعذابائتنا)أو،لوطقومعلىامطرتهاكما!الشعلمنحجارةعتا)فأش!زمحمد،بهجاءما:أي

ولم،نستغفرهونحنيعذبنالااللهان:يقولونوكانواقبلنا،الاممبهعذبتمابعض:أيأليص!!

تعالىفقال،أظهرهمبينجمج!اللهورسولقولهممنوذلكعنها،يخرجهحتىمعهاونبئهاأمةيعذب

ت!)وم!ا:أعمالهمسوءعليهمنعىحينأنفسهمعلىواستفتاحهموغرتهمجهـهالتهميذكر!سي!لنبيه

بينومحمدنستغفرانا:لقولهم:أي!!يتتغفرونوهئممحذبهغألثه؟تومافيهتموأنتليعذبهتمالله

يقولونكما؛يستغفرونكانواوانأظهرهمبينكنتوان!اللهيعذبهمالآلهر)و!ا:قالثماظهرنا،

!انو3)وما،اتبعكومنانت:اي،وعبدهباللهآمنمن:أي!ائحراساتم!جدعنيصدوت)وهتم

بك،آمنومنأنت:أي،عندهالصلاةويقيمونحرمتهيحرمونالذين!ائنقونأؤصلآؤسالاإقأؤلياء07

)إلأ،عنهمبهايدفعأنهيزعمونالتي!ا!تعند!لاحمنم؟نوما!يغمونلا(تحزهبم)ولمن

!ووتضحديةمآبر

]:الكاملأمنالعبسيئشدادبنعمرهبنعنترةقال؛التصفيق:والتضديةالضفير،:المكاء:هشامابنقال

الأعلمكشدقفريصتهتمكومجدلأتركتقذقرنولرب

له.قصيدةفيالبيتوهذاالضفير،كانهالطعنةمنالدمخروجصوت:يعني

]:الطويلأمنالطائيحكييمبنالطرماحوقال

البوائنشمامابننياعلىبمصدانوركدةصداةريعتكفمالها

تسمعركدتثم،الضفاةبيدهاقرعتفزعتاذا:يقول،الاروية:يعني،لهقصيدةفيالبيتوهذا
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.جبلان:شماموابنا،الحرن:وانمضدان،التصفيقمثلالصفاةبيدهاوقرعها،لقرعها

به،أمرهمماولاعليهمافترضماولا،يحبهولا،وجلعزاللهيرضىلاماوذلك:اسحاقابنقال

القتل.منبذبىيومبهمأوقعلما:اي!تكفروتكنتؤلمااتعذاب)فذولؤا

اللهرضي-عائثةعنعئاد،أبيهعنالربير،بنعبداللهبنعئادبنيحيىوحدثني:إسحاقابنقال

وافكذبين)وذزق:فيهاتعالىاللهوقول1]:المزملأ!!المرفل)يأخها:نزولبينكانما:قالت-عنها

الآ-13]11:[المزرل!!ألئاوعذائاغصزذاوطعائا!وجميئاأن!لألدتاإن!قلي!ومفقزالنغمؤأؤلى

بدر.يومبالوقعةقريثااللهأصابحتىيسير،

الرجز]أمن:العجاجبنرؤبةقال؛نكل:واحدهاالقيود،:الانكال:هشامابنقال

نكلكلبقينكلييكفيك

له.أرجوزةفيالبيتوهذا

اللهسبيلعنلص!ذوأامودهصينفقونكفروأالذجمت)إن:وجلعراللهقالثم:اسحاقابنقال

يعني:36][ا!نفاد:!!يحثورتجهنصاككؤوآوالذينيغبوثثئمح!رةعلئهؤتكوتثئمفسيتقونها

بهايقؤوهمأنفسالوهم،التجارةتلكفيقريشمنماذلهكانمنوالىسفيانأبيالىمشواالذينالئفر

وإنسدفقدئادهريغفرينتهواان!فروآدلذين)قل:قالثمففعدوا،ىلمجييهاللهرسولحربعدى

قالثمبدر،يوممنهمقتلمن:اي38]الأنفاد:1!!ألأترلمجتسنتمضت)فقذد!حربك!يعودؤا

!فتنلاحتى:أي93]11!نفال:!دئؤ!ل!الذينوي!ونفتنةتكوت!حتئ)وتئلوهئمتعالى

انتهؤا)ظتالانداد،مندونهماويخلع،شريكفيهلهليسخالصالفهالتوحيدويكون،دينهعنمؤمن

كفرهم،منعليههمماالىأمركعن04]93،:الانفال1تولؤا!دان!بصيريغملوتيمااللهف!ت

المؤك)نعم،عددكموقفةعددهمكثرةفيبذبىيومعليهمونصركماعزكمالذي!مؤلنكغأنأدئهفاغدمواالال!

.4].:[الانفال!!انضيرلض

نهسهودئهفان!ثئصمنغنشمأنتا)وأعلمو3:-!ماللهماحلهحين-فيهوحكمهالفيءمقاسماعلمهمثم

ئؤمالفرقانيؤمعتدناعكانزتاومآبالتهءامنتمكنترإنألت!بيلواتجفوأفسبهينواليثمئالقرفولذىوصللرسول

بقدرتي،والباطلالحقبينفيهفرقتيوم:أي41]:[الانفال!"قديزشئصصل!وألتهاتجضعا!ألص

الواديمن!اتقصوىبألعذلؤ)وهم،الواديمن"الذنياياتعذوةأيتم)إد،ومنهممتكمالجمعانالتقىيوم

غيرعنليمنعوهاوخرجوالتاخذوهاخرجتمالتيسفيانأبيعير:اي!منحتمأشفل)والرتحب،مكةالى

ثمومنهممنكمميعادعنذلككانولو:أي!اتيعذفىلاخئلفتصتواعدتز)ولؤ،منهمولامنكمميعاد

ماد!ضي:اي!مفعو،!اتأقىمأذديقض)ولبهن،لصموهمما،عددكموقلةعددهمكثرةبدفكم

بلطفه،ذلكمنأرادماففعل،منكمبلاءغيرعن،وأهلهالكفرواذلال،وأهلهالإسلاماعزازمنبقدرتهأراد

42]:الا!ال1!!عليضلسميغألئهواتبينزعنكأمنهـل!بئنزعنماهلثمنليقلد):!الثم

ذلك.مثلعلىامنمنويؤمن،والعبرةالآيةمنرأىلماالحجةبعدكفرمنليكفر:أي

ولئتزغترلفشلتضثحيراأرئكهمولؤقليلأمنامثفىألنهيريكهمإإد:قالثم،دهوكيدهبهدطفهذكرثم
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نعمهمننعمةذلكمناللهاراهمافكان43]:الأنفالأ!!الضدوربذاتعليماإترسئغأدهولنألائرف

فيهم.بمالعلمه؛ضعفهممنعليهمتخؤفماعنهمبهاوك!،عدوهمعلىبهاشخعهم،عليهم

أذكرها.ولم،اسحاقابنذكرهاكلمةمنمندلة"تخؤف":هشامابنقال

!ومقعولأ!اتأمراأدلهليقضأغي!نهتمفى-وكئلعضتليلأأغينكخفىألتقيتتمإذيرليهصوهم)و]ذ

اتمامارادمنعلىوالإنعام،منهالانتقامارادممنللنقمة؟الحربعلىبينهمليؤلف:اي44]:الأنفال1

ولايته.اهلمنعليهالنعمة

.امواالذلىيأيها):تعالىفقال،حربهمفيبهيسيرواانلهمينبغيالذيوأعلمهموففمهموعظهمثم

والوفاء،أنفسكمبذلتملهالذي!اللهوادتحرو()فائبتوأ،وجلعزاللهسبيلفيتقاتلونهم!فئةلقيترإذا

لا:أيفنفشلوأ!وتنزعوأولاورسوله،الهوأطيعوأ!نفلحوتلعفكئم)!ثيرا،بيعتكممن5اعطيتموبماله

إني:أيالضبرلبئ!!معاللهان)وأصبموأ،حدتكموتذهب:اي!ريح!)وتذهب،امركمفيتفرقتختلفوا

تكونوالا:أي47]:الأنفالأ!أفاسورئآءبطراديرهممنخرجوأ؟ئذينليهولؤا)ولا،ذلكفعلتماذامعكم

وتعزف،الخمربهاونسقي،الجزربهافننحر،بدرانأتيحتىنرجعلا:قالواالذينواصحابهجهلكأبي

وأخلضوا،الناسعندماالتماسولاسمعةولارياةامركميكونلا:اي،العرببناوتسمع،القيانفيهعلينا

.غيرهتطلبواولا،لذلكالاتعملوالا،نبيكمومؤازرةدينكمنضرفيوالحسبةالنيةلته

صاروإفألاسمفاتوملحغالبلاوقالأغئلهزألشيطنلهصزين)وإذ:تعالىقالثم

48].:الأنفالأ!ل!خ

الاية.هذهتفسيرمضىوقد:هشام،بنقال

وأخبر،بصفتهمووصفهم،موتهمعتديلقونوماالكقراهلتعالىاللهذكرثم:اسحاقابنقال

!!ويذ!رونلعلهرخقفهممنبهصفشرذالحزبفىثقفنهخ)ف!ئا:قالانالىانتهىحتى،عنهم-جمدفىنبئه

نرهبوتألجلرباعلومفقؤؤمناشتطغترمالهم)وأعدوأ،يعقلونلعلهم؛وراءهممنبهمفنكل:اي

لاو(شصإلتكتميوفاللهسبيلفثئصمنتنفقوا)وما:تعالىقؤلهالى!وعدو!مأدئهعدوبهء

)وإن:تعالىقالثمالدنيا،فيخلفهوعاجل،الاخرةفيأجرهاللهعندلكميضيعلا:أينظلموت!!

؛!أدلهعلى)وتوكل،عليهفصالحهم،الإسلامعلىالسلمالىدعوكان:اي!لمافأجغللشلمجنوا

61].-57تالأنفال1!!العليمالشميعهو)إنم؛كافيكاللهان

الوافر]:[منربيعةبنلبيدقال؛الميل:الجنوح؛يلسلماليكمالوا:للسلمجنحوا:هشامابنقال

النصالنفبيجتليمكتايديهعلىالهالكيجنوح

يجلو:ويجتلي،السيفصدأ:والنقب،عملهعلىالمكبالضيقل:يريد.لهقصيدةفيالبيتوهذا

الئيف.

3]،هأمحمد:الاشكلؤن!وأنترا!لشلىإلىوندعواتهنوأ)فلا:وجلعزاللهكتابوفي،الصلح:ايضاوالسلم

]:الطويل[منسلمىابيبنزهيرقال؛المعنىذلكوهو(السلم)الىويقرا

نسلمالقولمنومغروفبماليوايسعاالسلمندركان:قلتماوقد
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له.قصيدةفيالبيتوهذا

للسلم:جنحواوان:يقولكانأنهالبصريالحسنابيبنالحسنعنوبلغني:هشامابنقال

ويقرأ:802]:القرةأ!صآثةأق!فىاذضدوا.امنواائذجمتإيهأئها:تعالىاللهكتابوفي،للإسلام

]:البسيطأمنالضلتأبيبناميةقال؟الإشلام:وهو(،السلم)في

عضدالهمكانواوماالإلهرسلتتذرهمحينلسلبمأنابوافما

بنيأحدالعبدبنطرفةقال؛السلم:مستطيلةتغمللدلبرالعربوتقول،لهقصيدةفيالبيتوهذا

]:الطويلأمنناقةيصفثغلبةبنقيس

متشدددالجبسلمىتمزكأنماأقتلانمرفقانلها

له.قصيدةفيالبيتوهذا

الضعفبعد!بنزءأيدلالذئ)هو؛ذلكوراءمضهص"اللهحمتبكفات!ندعوك(نيريدوا)وإن

أنقتتاجميعاا!زضفىماأنففت)لز،اليهمبهاللهبعثكالذيالهدىعلى،قلوبهمجمت!وألت)درلألمؤنبن

63].62،:11،نفال!!صكيصعقبزإإن!؛عليهجمعهمالذيبدينه،بئنهغألفأدلهول!سشقلوبهضبب

القتالائمؤ!%يملىحزضالئىيأيها!المؤمبمناتبكومنأدنهحممبكاليئإيأئها:تعالىقالثم

قؤمبأنهركفرواالذيفئنألفايغبواثائةقنحميكنوانمائعينيقبوأصصئبرونععرونننكغيكنان

شز.ولابخيرمعرف!ولاحقولانييماعلىيقاتلونلا:اي65]64،:11،نفال!،يفقهوتلا

-عباسبنعبداللهعن،رباحابيبنعطاءعن،نجيحأبيبنعبداللهحدثني:إسحاقابنقال

ومائة،مائتينعشرونيقاتلانوأعظموا،المسلمينعلىاشتدالآيةهذهنزلتلما:قال-عنهمااللهرضي

فإنضغفأفيكخأثوعلمعنكخاللهخئف)الق:فقال،الأخرىالايةفنسختها،عنهماللهفخففالفا،

!!الصنبرينمعواللهأدئةباءذنألفينيغبو((لثئنكتميكنر)نمائينلغبوأصحابر!ئأئآشميكن

ذلكدونكانواوإذا،منهميفرواأنلهمينغلمعدؤهممنالشطرعل!كانواإذافكانوا:قال66]:الأنفالأ

عنهم.يتحؤزواأنلهموجاز،قتالهمعلمهميجمتلم

يأكلالأنبياءمنقبلهاحديكنولم،المغانموأخذالاسارىفيتعالىاللهعاتبهثم:اسحاقابنقال

له.عدؤمنمغنما

"ئصرت:لمجمال!هرسولقال:قال،الحسينبنعليابنجعفرابومحمدحدثني:اسحاقابنقال

لنبئيتحللولمالعغانمليوأحفت،الكلمجوامعوأعطيتوطهورا،مسجداالأزضلىوجعلت،بالرعب

4915].:برقمالسيرفيالترمذيأ."قبلينيئييوتهنلمخصق؟الـفاعةوأعطيت،قبليكان

فىيث!%)حقعدؤهمن!أشرىلهيكون)أنقبلك:أي"صلينكات)ما:فقال:إسحاقابنقال

بأخذالفداء،المتاع:أي!ألذتياعرضإنرلدوت،الأرضمنينفيهحتىعدوهيثخن:اي!الأزفن

والذي:أي،إظهاشهتريدونالذيالذينلظهور؟تتلهم:أي67،:[الأنفال،الأخر؟يريد)وألله،الرجال

عذالبن!هوالمغانمالأسارىمن:أي!(ضذتمفيمالم!كمسبقأددفنكئمب)لزلا،الاخرةبهتدرك

لعذبتكم-نهاهميكولم-الئهيبعدإلااعذبلاانيمنيسبقأنهلولا:اي68،:11،نفال!،عظيم
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طم!ألحلاغنتتممئاأفكوا:فقال،الرحيمالرحمنمنوعائدةمنهرحمة؛ولهملهاحفهاثم،صنعتمفيما

96].:ا!نفالأ!!زصيصغفورألئهإتأفةوأتئو(

أخذتماضيزايؤتكخضئراقلوبكغفىاللهيعلمإنالأمترىخمتأيديكمفىف!نقلأليىأيأيها:قالثم

المهاجرينوجعل،التواصلعلىالمسلحينوحفق07]،:الأنفالأ،زصير!غفووافهلكنمودنفرمننم

تفعلوه)إلا:قالثم،بعضاولياءبغضهمالكفاروجعل،سواهممندونالدينفيولايتهافلوالأنصار

هـان؟الكافردونالمؤمنالمؤمنيواللاإن:اي73]:الأنفال1!!!بل!وفسا!الأزضففتنةتكن

بتوفيالأرضفيالفسادوظهور،والباطلالحقفيشنهة:ايالأزض!ففتنة)تكنطرحم!اطن

والأنصارالمهاجرينمنالولايةبعدأسلمممنالأرحامالىالمواريثرذثم،المؤمندونالكأفر،المؤمن

ا!زصاسوأؤلوأمنتمفأؤلبهكمعكغوجهدو(وهاجروائغدمثاموا0)والذين:فقال،بينهمالتيالأرحامالىدونهم

75].:الانفالا،عليم!شىءبكلالله)إن،بالميراث:أي!أدنزقيفىببععننأؤكبعضهم

معهمومنقريشمنالمسلمينمنبدراحضرمن

ومواليهم:المطلبوبنيهاشمبنيمنبدرأحضرمن

عبدبنهاشمبنيمنثم،قريشمنثم،المسلمينمنبدراشهدمنتسميةوهذه:اسحاقابنقال

بنفهربنغالببنلؤفيبنكعببنمرةبنكلاببنقصيبنمنافعبدبنالمطلبوبني،منافي

كنانة:بنالنضربنمالك

بنوحمزة،هاشمبنالمطلبعبدنجنعبدالفهانجنالمرسلينسيد-لمجتاللهرسولمحمد

بنطالبأبينجنوعليئ،عن!اللهرسولعئمرسولهواسداللهأسدهاشيمبنالمطلبعبد

الكلبيئ،القيسافرىءنجنالعرىعبدبنكغببنشرخبيلنجنحارثةبنوزيد،هاشمبنالمطلبعبد

ع!ن!.ورسولهعليهاللهانعم

بنعامربنالقيسامرىءبنالعزىعبدبنكغببنشراحيلبنحارثةبنزيد:هشامابنقال

بنرفيدةبناللهزيدبنعذرةبنعوفبنبكربنكنانةبنعوفبنودعبدبنعامربنالنغمان

.وبزةبنكغببنثور

-!ي!.اللهرسولمولىكنشةوابو،-لمجتاللهرسولمولىوانسة0اسحاقابنقال

فارسيئ.كبشةوأبو،حبشيئانسة:هشامابنقال

بنسعدبنخرشةبنيربوعبنعمروبنيربوعبنحصنبنكنازمرثدوابو:إسحاقابنقال

.عيلانبنقيسبنسعدبنيعصربنغنيئبنغنمبنجلأنبنطريف

حصيبن.بنكناز:هشامابنقال

بنالحارثبنوعبيدة،المطلبعبدبنحمزةحليفامرثدابيبنمرثدوابنه:إسحاقابنقال

بنأثاثةبنعوف:واسمه،ومسطح،الحارثبنوالحصين،الحارثبنالطفيل:واخواه،المطلبعبد

رجلا.محشراثنا؛المطلببنعئاد
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رمواليهم:شمسعبدبنيمنبدراحضرمن

تخفف،شمسعبدبناميةبنالعاصأبيبنعقانبنعشمان:منافعبدبنشمسعبدبنيومن

:قال،اللهرسولياواجري:قال،بسهمهعش!اللهرسوللهفضربلمجر،اللهرسولبنترقئةامرأتهعلى

حذيفة.أبيمولىوسالم،شمسعبدبنربيعةبنعتبةابنحذيفةوأبو"واجرك"،

مفشثم.حذيفةأبيواسم:هشامابنقال

قال

عوف

حذيخفة

قال

رسول

ويممخز

بنعمروبنعوفبنمالكبنزيدبنعبيدبنزيدبنيعاربنتلثبيتةسائبةوسالم:هشامابن

أبيتحتيعاربنتثبيتةكانت:ويقال،فتبناهحذيخفةأبيالىفانقطعسيبته،الأؤسبنمالكبن

حذيفة.أبيمولىسالم:فقيل،سائبةسالمافأعتقت،عتبةبن

معللخروجتجفزشضسعبدبنأميةنجنالعاصأبيمولىصبيحاأنوزعموا:اسحاقابن

بنعمربنعبداللهبنهلالبنالأسدعبدنجنسلمةأبابعيرهعلىفحملمرضثمعجير،الله

ج!ر.اللهرسولمعكفهاالمشاهدذلكبعدصبيحشهدثم،

شمس:عبدبنيحلفاءخزيمةبنأسدبنيمنبدراشهدمن

رئاببنجحشبنعبدالله:خزيمةبناسدبنيمنئم،شمسعبدبنيحلفاءمنبدراوشهد

قيسبنحرثانبنمحصنبنوعكاشةأسد،بندودانبنغنمبنكبيربنمرةبنصبرةبنيعمر

مالكبنصهيببناسدبنربيعةبنوفبنجنوشجاعاسد،بندودانبنغتمبنكبيربنمرة

صبرةنجنيغمربنرئابنجنرقيقبنويزيد،وفببنعقبةواخوهاسد،نجندودانبنغتمبنكبير

عكاشةأخوقيسبنحرثانبنمحصنانجنسنانوأبوأسد،نجندودانبنغتمبنكبيربنمزة

دودانبنغتمبنكبيربنمزةبنعبداللهبننضلةنجنومحرز،سنانأبيبنسنانوابنه،محصنن

أسد.بندودانبنغنمبنعامربنلكيزبنعمرونجنسخبرةبنأكثمبنوربيعةأسد،

عمربنمالك:واخواهعمرو،بنثقفاسد:بندوداننجنغتمبنكبيربنيحلفاءومن

عمرو.بنومدلح

عميرو.بنمدلاج:هشامابنقال

و،

رجلا.عشرستة؛لهمحليفمخشيوأبو،سلييمبنيالحجربنيمنوهم:اسحاقابنقال

مخشيئ.بنسويد:واسمه،طائيئمخشيأبو:هشامابنقال

:منافعبدبننوفلبنيمنبدرأحضرمن

نجننسيببنوفببنجابربنغزوانبنعتبة:منافيعبدنجننوفلبنيومن:اسحاقابنقال

نجنعتبةمولىوخباب،عيلانبنقيسبنخصفةبنعكرمهبنمنصوربنمازنبنالحارثبنمالك

.رجلان؛غزوان
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:العزىعبدبنأسدبنيمنبدراحضرمن

بلتعة،أبيبنوحاطبأسد،بنخويلدبنالعؤامبنالزبير:قصيئبنالعؤىعبدبناسدبنيومن

نفر.ثلاثة؛حاطبمولىوسغذ

كلبيئ.حاطبمولىوسعد،لخميئعمزو،:بلتعةابيواسم،بلتعةابيبنحاطب:هشامابنقال

الدار:عبدبنيمنبدراحضرمن

بنمنافعبدبنهاشمبنعميربنمصعب:قصيئبنالدارعبدبنيومن:إسحاقابنقال

قصيئ؟بنالدارعبدبنالسئاقبنعميلةبنمالكبنحريخملةبنسعدبنوسويبط،قصيئبنالدارعبد

.رجلان

وحلفائهم:زهرةبنيمنبدراحضرمن

،زهرةبنالحارثبنعبدبنعوفعبدبنعوفبنعبدالرحمن:كلابنجنزهرةبنيومن

.وقاصأبيبنعميروأخوه،زهرةبنمنافعبدبنأهيببنمالكوفاصبىوابو،وفاصابيبنوسعد

بنعمروبنمطرودبنئمامةبنربيعةبنمالكبنثغلبةبنعمروبنالمقداد:حلفائهمومن

بنأهودبنالقينبندريمبنقائشبنهزلبنالشريدبنمالكبنثغلبةبنثوربنزهيربنسغد

قضاعة.بنالحافبنعمروبنبفراء

ثوبى.بنودهيرذز،بنقاسبنهزل:ويفال:هشامابنقال

بنكاهلبنصاهلةبنمخزومبنشمخبنالحارثبنمسعودنجنوعبدالله:اسحاقابنقال

بنحمالةبنانعرىعبدبنسغدبنعمروبنربيعةنجنومسعود،هذيلبنسغدبنتميمبنالحارث

.القارةمن،خزيمةبنالهونبنسبيعبنعالذةبنمحلمبنغالب

الرجز]:امنيقالولهم،لقب:القارة:هشامابنقال

راماهامنالقارةاتصفقد

.ةرماوكانوا

بنأفصىبنملكانبنسليمبنغبشانبننضلةبنعمروعبدبنالشمالينوذو:اسحاقابنقال

خزاعة.منعامر،بنعمروبنحارثة

عمير.:واسمهاعسر،كانلأنه؛الشمالينذولهقيلوانما:هشامابنقال

نفر.ثمانية؟الأرتبنوخئاب:اسحاقابنقال

خزاعة.منخئاب:ويقال،بالكوفةوهم،عقبوله،تميمبيمنالأرتبنخئاب:هشامابنقال

:مرةبنتيمبنيمنبدراحضرمن

بنعامربنعثمانبنعتيق:واسمه،الصديقبكبرابو:مرةبنتيمبنيومن:اسحاقابنقال

تيم.نجنسغدبنكغبنجنعمرو

وعتفه.وجههلحسن،لقبوعتيق،عنداللهبكرأبياسم:هشامابنقال
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بنأميةمنبكرأبواشتراه،جمحبنيموئديمنموئدوبلاذبكر،ابيمولىوبلال:اسحاقابنقال

.فهيرةبنوعامر،لهعقبلا،رباجبنبلالوهو،خلف

منهم.بكرأبواشتراهاسود،الاسد،موئديمنموئدفهيرةبنعامر:هشامابنقال

قاسإ.بنالنمرمن،سنانبنوصهيب:اسحاقابنقال

.ويقال،نزاربنربيعةبنأسدبنجديلةبنأفصىبنهنببنقاسطابن:النمر:هثامابنقال

بنجدعانبنعبداللهمولىصهيب:ويقال،نزابىبنربيعةبنأسدبنجديلةبندعميانجن:افصى

كانانماقاسإ:بنالنمرمنانهذكرمنبعضفقال،روفيانه:ويقال،تيمبنسعدبنكعببنعمرو

".الزومصابق"صهيب-جرو:النبيعنالحديثفيوجاء،منهمفاشتريالزومفيأسيرأ

بالثأم،كان،تيمبنسعدبنكعببنعمروبنعثمانبناللهعبيدبنوطلحة:إسحاقابنقال

:قال،اللهرسولياوأجري:فقال،بسهمهلهفضربفكلمهبدر،منع!نماللهرسولرجعانبعدفقدم

نفبر.خمسة؛"وانجرك،

:مخزومبنيمنبدراحضرمن

سلمة:ابيواسمالاسد،عبدبنسلمةأبو:مرةبنيقطةبنمخزومبنيومن:اسحاقابنقال

بنالشريدبنعثمانبنوشماس؛مخزومبنعمربنعبداللهبنهلالبنالاسدعبدبنعبدالله

.مخزومبنعامربنهرميئنجنسويد

فيمكةقدمالشمامسةمنشماسألأنشماسا؟سميوانما،عثمان:شماسيىواسم:هعامابنقال

اتيكمفانا-:شماسبىخالوكان-ربيعةبنعتبةفقال،جمالهمنالناسفعجبجميلا،وكان،الجاهلية

.وغيرهالزهريشهابابنذكرفيماشماسا؟فسمي،عثمانبنعثماناختهبابنفأتى،منهأحسنبشماسيى

أبايكنىأسدوكاناسد،بنمنافعبد:الأرقمأبيواسم،الأرقمأبيبنوالأزقم:اسحاقابنقال

ياسر.بنوعمار؟مخزومبنعمربنعبداللهابنجندب

مذحح.منعنسيئياسربنعمار:هشامابنقال

بنسلولبنحبشئةبنكليببنعفيفبنالفضلبنعامربنعوفبنومعتب:اسحاقابنقال

نفير.خمسة؟عيهامة:يدعىالذيوهو،خزاعةمنلهمحليفعمرو،بنكغب

كعببنعديبنيمنبدراحضرمن

بنقرطبنعبداللهبنرياجبنالعزىعبدبننفيلبنالخطاببنعمر:كعببنعديبنىومن

وكان،اليمنأهلمن،الخطاببنعمرمولىومهجع؟الخطاببنزيد5وأخو،عديبنرزاجبنرياج

بسهم.رميبدر،يومالصقينبينالمسلمينمنقتيلاولط

.عدنانبنعكمنمهجع:هشامابنقال

بنرياجبنقرطبنعبداللهبنأداةبنآنسبنالمغتمربنسراقةبنوعمرو:اسحاقابنقال

بنثعلبةبنعمربنمنافعبدبنعبداللهبنوواقد؟سراقةبنعبداللهواخوه؛كغببنعديبنرزاج
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أبيبنومالك؟خوليئابيبنوخوليئ؛لهمحلي!،تميمبنمناةزيدبنمالكبنحتظلةبنيربوع

لهم.حليفان؛خوليئ

وائل.بنبكربنعليبنصغببنلجيمنجنعخلبنيمنخوليابو:هشامابنقال

وائل.بنعنزمن،الخطابالحليف،ربيعةبنوعامر:اسحاقابنقال

نزالي،بنربيعةبنأسدبنجديلةبنأفصىبنهتببنقاسطنجنوائلابنعنر::هشامابنقال

جديلة.نجندعميابن:أقص:ويقال

بنوعاقل،ليثبنسعدبنيمن،غيرةبنناشببنياليلعبدبنالبكيربنوعامر:اسحاقابنقال

بنعمروبنزيدبنوسعيد،كعببنعديبنيحلفاءالبكير،بنواياسالبكير،بنوخالدالبكير،

قدممابعدالشأممنقدم،كعببنعدفيبنرزاحبنرياحبنقرطبنعبداللهبنالعزىعبدبننفيل

ا!:قا،اللهرسولياواجري:قال،بسهمهمج!ي!اللهرسولل!فضربفكفمهبدر،من-لمجن!الدرسول

رجلا.عشرأربعة"وانجرك"؛

عمرو:بنجمحبنيمنبدراحضرمن

بنحذافةبنوهببنحبيببنمظعونبنعثمان:كعببنهصيصبنعمروبنجمحبنيومن

بنومعمر،مطعونبنوعبدالله،مظعونبنقدامة:واخواه،عثمانبنالسائب:وابنه،جمح

نفر.خمسة؛جمحبنحذافةبنوهببنحبيببنمعمربنالحارث

عمرو:بنسهمبنيمنبدراحضرمن

بنسعدبنعديبنقيسبنحذافةبنخنيس:كعببنهصيصبنعمروبنسهمبنيومن

رجل.؛سهم

:لويبنعامربنيمنبدراحضرمن

أبيابنسبرةأبو:عامربنحسلبنمالكبنيمنثم،لؤيبنعامربنيومن:اسحاقابنقال

عبدبنمخرمةبنوعبدالله،حثلبنمالكبننصربنودعبدبنقيسأبيبنالعرىعبدبنرهم

عبدبنشمسعبدبنعفروبنسهيلبنوعندالله،مالكبننضربنودعبدبنقيسأبيبنالعزى

!!فزبدرا،الناسنزلفلفاعمرو،بنلسهيلابيهمعخرجكانح!نيما،بنمالكبننصربنود

لهم؟حليف،خولةبنوسغدعمرو،بنسهيلمولىعوفيبنوعمير،معهفشهدها-لمجرواللهرسول

نفير.خمسة

اليمن.منخولةبنسغد:هشامابنقال

فهر:بنالحارثبنيمنبدراحضرمن

ب-الجزاحبنعبداللهبنعامر:وهو،عبيدةأبوفهبر:بنالحارثبنيومن:إسحاقابنقال

بنهلاأطبنربيعةبنشدادابيبنزهيرنجنالحارثبنوعمرو،الحارثبنضئةبنأهيببنهلال

وأخوه،الحارثبنضبةبنأهيببنهلالبنربيعةبنوفببنوسهيل،الحارثبنضئةبنأهيب
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بنضئةبنأهيببنهلالبنربيعةبنسرجأبيبنوعمروبيضاء،ابناوهما،وهببنصقوان

نفير.خمسة؟الحارث

المهاجرين:منبدرأحضرمنعدة

وثمانونثلاثة:وأجرهبسهمهجميئاللهرسوللهضربومق،المهاجرينمنبدراشهدمنفجميع

رجلا.

:اسحاقابزرعلىهشامابناستدراك

بنعامربنيفيببدرالمهاجرينفييذكرون-اسحاقابنغير-العلمأهلمنوكثير:هشامابنقال

زهير.أبيبنعياض:فهرنجنالحارثبنيوفيعمرو،بنوحاطب،صرجأبيبنسعدنجنوفب:لؤي

معهنمومقالأنصا3

جشم:بنالأشهلعبدبنيمنبدراشهدمن

الأوسمنثمالانصار،منثم،المسلمينمن!قهاللهرسولمعبدراوشهد:إسحاقابنقال

عمروبنالخزرجبنالحارثبنجشمبنالأشسهلعبدبنيمنثمعمرو،بنثعلبةبنحارثة

عمرو6،الأشهلعبدبنزيخدبنالقيسامرىءبنالنغمانبنمعاذبنسعد:الأوسبنمالك

النغمانجنمعاذبنأوسبنوالحارث،الأشهلعبدبنزيدبنالقيسامرىءبنالنعمانبنمعاذ

القيس.امرىءبنرافعبنآنسبنوالحارث

عبند.بنمالكبنزيدبنسغد:الأشهلعندبنكغببنعبيدبنيومن

وقشبنسلامةبنسلمة-:زعورا:ويقال:هث!امابنقال-الأشسهلعبدبنزعورابنيومن

ورافع،وقشبنثابتبنوسلمةزعورا،بنزغبةبنوقشبنبشربتوعئادزعورا،بنزغبة

عوفبنسالمبنغنمبنأبيبنعديبنخزمةبنوالحارثزعورا،بنسكننجنكرزبنيزيد

خالدبنمسلمةبنومحمد،الخزرجبنعوفبنيمنلهمحليف،الخررجبنعوفبنعمرو

أشلمبنوسلمة،الحارثبنحارثةبنيمنلهمحليف،الحارثبنحارثةبنمجدعةبنعدفي

.الحارثبنحارثةبنيمنلهمحليف،الحارثبنحارثةبنمجدعةبنعدفيبنحريش

.عديبنحريسابن:اسلم:هشامابنقال

التئهان.نجنوعبيد،التيهاننجنالهيثموأبو:إسحاقابنقال

.التيهانبنعتيك:ويقال:هشامابنقال

رجلا.عشرخمسة؛سهلبناللهوعبد:اسحاقابنقال

.غسانمن:ويقالزعورا،بنيأخوسهلبنعبدالله:هشامابنقال

ظفر:بنسوادبنيمنبدراحضرمن

ظفر:هشامابنقال-ظفرهووكعب،كعببنسوادبنيمنثمظفر،بنيومن:اسحاقابنقال
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بنوعيد،سواببنعامربنزيدبنالنغمانبنقتادة-:الأوسبنمالكبنعمروبنالخزرج

.رجلان،سواببنمالكبنأوس

أسرالذيوهوبدر،يومفيأسرىأربعةقرنلأنه؛مقرن:لهيقالالذياؤسبىبنعبيد:هشامابنقال

يومئذ.طالبأبيبنعقيل

وحلفائهم:رزاجبنعبدبنيمنبدراحضرمن

ومنعبد،بنومعتبعبد،بنالحارثبننصر:كعببنرزاحبنعبدبنيومن:اسحاقابنقال

نفر.ثلاثة؛طارقيبنعبدالله:بليمنحلفائهم

:الحارثبنحارثةبنيمنبدرأحضرمن

بنعامربنسعدنجنمسعود:الأوسبنمالكبنعمروبنالخزرجبنالحارثبنحارثةبنيومن

حارثة.بنمجدعةنجنجشمبنعدي

سعد.عبدبنمسعود:ويقال:هشامابنقال

حارثة.نجنمجدعةبنجشمبنزيدنجنعمروبنجنرانجنعنسوأبو:اسحاقابنقال

بنكلاببنعبيدبنعمروبننياربنءهانى:واسمهنايى،بنبردةابو:بليئمنثم،حلفائهمومن

قضاعة؟بنالحافبنعمروبنبليبنهنيبنذفلبنكاهلبنهميمبنذبيانبنغتمبندفمان

نفر.ثلاثة

:عوفبنعمروبنيمنبدرأحضرمن

بنزيدبنضبيعةبنيمنثم،الأوسبنمالكبنعوفبنعمروبنيومن:اسحاقابنقال

بنمالكبنعضمةابنالأقلحابووقيق،قيبىبنثابتبنعاصم:عوفبنعمروبنعوفبنمالك

بنالأزعرابنمليلوأبو،ضبيعةبنالعطافبنزيدبنمليلنجنفشيرنجنومعتب،ضبيعةبنأمة

ضبيعة.بنالعطافبنزيدبنالأزعرنجنمغبدبنوعمرو،ضبيعةبنالعالافبنزيد

مغبلإ.بنعمير:هشامابنقال

عمرو،بنالحارثبنمخدعةبنثغلبةبنالعكيمينواهببنحنيفبنوسفل:اسحاقابنقال

نفر.خمسة؛عوفبنعمروبنعوفبنحنشنجنبحزج:لهيقالالذيوعمرو

زيد:بنأميةبنيمنبدراحضرمن

عبدبنورفاعة،أميةبنزيدبنزتبربنانمتذر3عبدبنمبسر:مالكبنزيدبنامئةبنيومن

،ساعدةبنوعوفي،اميةبنزيخدبنعمروبنقيسبنالنغمانبنعبيدبنوسعدزتبر؛بنالمنذر

حاطب.بنوثعلبةعبيد،ابيبنوعبيد-،هشامابنقالفيما؛ائهوعتجدة-عنجدةبنورافع

أباوامرفرجعهما،مج!رواللهرسولمعخرجا،حاطببنوالحارثالمنذر،عبدئنلبابةاباانوزعموا

نفر.تسعةبدر؛اصحابمعبسهمينلهمافضرب،المدينةعلىلبابة

الرؤحاء0منزدهما:هثامابنقال
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بشير.:لبابةابيواسم،أميةبنعبيدبنعمروابن:وحاطب:هشامابنقال

وحلفائهع!:زيدبنعبيدبنيمنبدراحضرمن

عبيد.بنالحارثبنخالدبنربيعةبنقتادةبنانيس:مالكبنزيدبنعبيدبنيومن:إسحاقابنقال

بنثعلبةبنأقرمبنوثابت،ضبيعةبنالعخلانبنالجدبنعديبنمعن:بليمنحلفائهمومن

بنأسلمبنوزيد،العجلانبنعديبنالحارثبنمالكبنسلمةبنوعبدالله،العجلانبنعدي

.العجلانبنالجدبنحارثةبنزيدبنرافعبنوربعيئ،العجلانبنعديبنثعلبة

أصحابمعبسهمهلهوضرب-!تاللهرسولفرده،العجلانبنالجذبنعدفيبنعاصموخرج

نفر.سبعةبدر؛

عمرو:بنثعلبةبنيمنبدراحضرمن

امرؤ:البرلواسم-البرلنجنأمئةبنالنعمانبنجبيربنعبدالله:عوفيبنعمروبنثعلبةبنيومن

قييى.بنوعاصم-ثعلبةنجنالقيس

ثعلبة.بنالقيسامرىءبنأميةبنالنعمانبنثابتبنقيسابن:عاصم:هشامابنقال

حنة.وابو،ثعلبةبنالقيسامرىءبنامئةبنالنعمانبنقابتابنضياجوأبو:اسحاقابنقال

ثعلبة.بنالبرك:القيسلامرىءويقال،حئةابو:ويقال،ضياجأبيأخووهو:هشامابنقال

ثعلبة.بنالقيسامرىءبنأميةبنالنعمانبنثابتبنعميربنوسالم:اسحاقابنقال

ثعلبة.بنعمروبنثابت:ويقال:هشامابنقال

بنجبيربنوخؤات،ثعلبةبنالقيسامرىءبنأميةبنالنغمانبنوالحارث:اسحاقابنقال

نفر.سبعةبدر؛اصحابمعبسفبملمج!ماللهرسوللهضرب،النغمان

وحلفائهم:كلفةبنجحجبئبنيمنبدراحضرمن

بنأحيحةبنعقبةبنمحمدبنمنذر:عوفبنعمروبنعوفبنكلفةبنجحجبىبنيومن

كلفة.بنجحجبىبنالحريشبنالجلاج

جحجبى.نجنالحريس:ويقال:هشامابنقال

بنعامربنبيحانبنثغلبةبنعبداللهابنعقيلابو:أنيفبنيمنحلفائهمومن:اسحاقابنقال

بنعميلةبنعامربناراشبنتيمبنعبداللهبنجشمبنأنيفبنعامربنمالكبنالحارث

.رجلان؟قضاعةبنالحافبنعمروبنبليبنفرانبنقسميل

.فارانبنوقسميل،اراشةبنتميم:ويقال:هشامابنقال

السلم:بنغنمبنيمنبدراحضرمن

بنخيثمةبنسعد:الأؤسبنمالكبنالقيسامرىءبنالسلمبنغنمبنيومن:اسحاقابنتال

عرفجة،بنقدامةبنومنذر،غنبمبنحارثةبنكعببنالنحاطبنكغببنمالكبنالحارث

عزفجة.بنقدامةبنومالك
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غنبم.بنحارثةبنكغببنالنخاطبنكغبابن:عرفجة:هشامابنقال

نفر.خمسة؟غنيمبنيمولىوتميم،عرفجةبنوالحارث:اسحاقابنقال

خيثمة.بنسعدمولئتميم:هشامابنقال

وحلفائهم:مالكبنمعاويةبنيمنبدراحضرمن

بنعتيكبنجبز:عوفيبنعمروبنعوفبنمالكبنمعاويةبنيومن:اسحاقابنقال

فزينة،منلهمحليف،نميلةبنومالك،معاويةبنأميةبنالحارثبنهيشةبنقيسبنالحارث

نفر.ثلاثة؛بليئمنلهمحليفعصر،بنوالنغمان

:الأوسبنيمنبدراحضرمنعدة

رجلأ.وستونواحد؟وأنجرهبسهمهلهضربومن!اللهرسولمعالاوسمنبدراشهدمنفجميع

:الخزرجمنبدراشهدمن

بنثعلبةبنحارثةبنالخررجمنثمالانصار،منثمالمسلمينمن-كي!اللهرسولمعبدرأوشهد

بنثعلبةبنمالكبنالقيسامرىءبنيمنثم،الخزرجبنالحارثبنيمنثمعامبر،بنعمرو

القيس،امرىءبنمالكبنزهيرابيبنزيدبنخارجة:الخزرجبنالحارثبنالخزرجبنكعب

بنثعلبةبنرواحةبنوعبدالله،القيسامرىءبنهالكبنزهيرابيبنععروبنالربيعبنوسعد

امرىءبنحارثةبنعمروبنثغلبةبنسويدبنوخلأد،القيسامرىءبنعمروبنالقيسامرىء

نفر.اربعة؟القيس

ثعلبة:بنمالكبنزيدبنيمنبدرأحضرمن

بنسعدبنبثير:الخزرجبنالحارثبنالخزرجبنكغببنثعلبةبنمالكبنزيدبنيومن

زيد.بنخلاس!بنثعلبة

خطا.عندناوهو،جلاسق:ويقال:هشامابنقال

.رجلانسعد؛بنسماك:واخوه

كعب:بنعدىبنيمنبدراحضرمن

بنأميةبنعيشةبنقي!بنسبيع:الخزرجبنالحارثبنالخزرجبنكعببنعديبنيومن

.اخوهعيثةبنقي!بنوعئاد؛عديبنعامربنمالك

أمية.بنعبسةبنقيس:ويقال:هشامابنقال

نفر.ثلاثة؛عنسبنوعبدالله:اسحاقابنقال

حارثة:بنأحمربنيمنبدراحضرمن

بنالحارثبنيزيد:الخزرجبنالحارثبنالخزرجبنكغببنثعلبةبنحارثةبناحمربنيومن

رجل.؛فسحيمابن:لهيقالالذيوهوأخمر،بنمالكنجنقيس
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جسبر.بنالقينبنيمنامرأةوهي،أئه:ف!نمحم:هشامابنقال

:الحارثبنجشمبنيمنبدراحضرمن

وهما-الخزرجبنالحارثبنوزيد،الخزرجبنالحارثبنجشمبنيومن:اسحاقابنقال

بنزيدبنوعبدالله،جشمبنعامربنخديجبنعمروبنعتبةبناسافبنخبيب-:الئوءمان

نفر.أربعة؟بشربنوسفيان-زعموا-ثعلبةبنزيدبنحريثوأخوهزيد،بنربهعبدبنثغلبة

زيد.بنكغببنالحارثبنعمروبننسربنسفيان:هشامابنقال

:جدارةبنيمنبدراحضرمن

بنقيسبنيعاربنتميم:الخزرجبنالحارثبنعوفبنجدارةبنيومن:اسحاقابنقال

حارثة0بنيمنعمير؟بنوعبدالله،جدارةبنأميةبنعدي

.جدارةبنأميةبنعديبنعميربنعبدالله:ويقال:هشامابنقال

.جدارةبنأميةبنعديبنقي!بنالمزينبنوزيد:اسحاقابنقال

.المريبنزيد:هثامابنفال

نفبر.أربعة،جدارةبنأميةبنعديبنغرفطةبنوعبدالله:اسحاقابنفال

:خدرةبنيمنبدراحضرمن

بنعبدالله-:الخزرجبنالحارثبنعوفبنخدرةبنووهم-الأبجربنيومن:اسحاقابنقال

رجل.الأبجر؟بنعئادبنعمروبنفي!بنربغ

غنم:بنسالمالحبليبنيمنبدراحضرمن

وهم،الخزرجبنعوفبنغنمبنسالمبنمالكبنعبيدبنيمنثم،الخزرجبنعوفبنيومن

:-بطنهلعظم؟الحبليسمىوانما،عوفيبنغنمبنسالم:الخنلي:هشامابنفال-الحئليبنو

وهي،امرأة:سلولوانما،سلولبأبنالمشهورعبيد،بنالحارثبنمالكبنأبيبنعبدالهبنعبدالله

.رجلانعبيد،بنالحارثبنعبداللهبنخوليئبنوأوسق،ابنأم

وحلفائهم:عديبنجزءبنيمنبدراحضرمن

جرء،بنقيسبنعمروبنوديعةبنزيد:غنيمبنسالمبنمالكبنعديبنجزءبنيومن

بنعمروبنزيخدبنعمروبنورفاعة،غطفانبنعبداللهبنيمنلهمحليف،كلدةبنوهببنوعفبة

اليمن.اهلمنلهمحليفعامر،بنسلمةبنوعامر،غنبمبنسالمبنمالكبنثغلبة

قضاعة.من،بليمنوهو،سلمةبنعمرو:ويفال:هثامابنقال

غنم.بنسالمبنالمقدمبنقثيربنعئادبنمغبدحميضةوأبو:اسحاقابنقال

القذم.بنقيسبنعبادة:ويفال،المقدمبنقشغربنعبادةنجنمعبد:هثامابنقال

نفر.ستة؛لهمحليفانبكيربنوعامر:اسحاقابنقال
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العكير.بنعاصم:ويقالالعكير،بنعامر:هشامابنقال

زيد:بنالعجلانبنيمنبدراحضرمن

بنالعخلانبنيمنثم،الخزرجبنعوفبنعمروبنعوفبنصالمبنيومن:اسحاقابنقال

رجل.؛العخلانبنمالكبننضلةبنعبداللهبننوفل:سالمبنغتمبنزيد

فهر:بنأصرمبنيمنبدرأحضرمن

اخوعوفيبنغنمهذا:هشامابنقال-عوفبنصالمبنغتمبنثغلبةبنفهربناضرمبنيومن

-:اسحاقابنقالماعلىقبلهالذيصالمبنوغنم،الخزرجبنعوفبنعمروبنعوفبنسالم

0رجلان؛الصامتبناؤسوأخوه،اضرمبنقيسبنالضامتبنعبادة

فهر:بندعدبنيمنبدراحضرمن

له:يفالالذيوالنعماندعد،بنثعلبةبنمالكبنالنغمان:غتيمبنثغلبةبنفهربندعدبنيومني

؟-رجل.قوقل

قريوش:بنيمنبدراحضرمن

:-غتيمبنقريوسويقال:هشامابنقال-سالمنجنلوذانبناميةبنغتمبنقريوشبنيومن

رجل.؛قريوشبنعمروبنهزالبنثابت

غنم:بنمرضخةبنيمنبدراحضرمن

رجل0؛مرضخةبنالذخشمبنمالك:سالمبنغتمنجنمزضخةبنيومن

مرضخة.بنالذخشمبنمالكبنالذخشمبنمالك:ويقال:هثامابنقال

:لوذانبنيمنبدراحضرهن

بنأميةبنغتمبنعمروبناياسبنربيعةصالمبنغتمبنلوذانبنيومن:ايمحاقابنقال

نفر.ثلاثة؛اليمنأهلمنلهمحليف،اياسبنوعمرو،اياسبنورقة:5وأخو،لوذان

وورقة.ربيعأخواياسبنعمرو:ويقال:هثامابنقال

وأبوهم،امهمغصينة:هشامابنقال-غصينةبنيمنثم،بليمنحلفائهمومن:اسحاقابنقال

نجنغصينةبنمالكبنعمارةبنعمروبنزمزمةبنعمروبنذيادبنالفجذر-:عمارةبنعمرو

بنبليئبنفرانبنقسميلبنعميلةبنعامربناراشبنتيمبنقسربنمشنؤبنبتيرةبنعمرو

قضاعة.بنالحافبنعمرو

عبدالله.المجذر:واسم؛فارانبنوقسميل،اراشةبنتميمبنقسر:ويقال:هثامابنقال

بنأضرمبنحزمةبنثعلبةبنونخاب،زنزمةبنعمروبنالخشخاشبنوعبادة:اسحاقابنقال

.عمارةبنعمرو

ثغلبة.بنبخاث:ويقال:هثامابنقال
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بنخالدبنربيعةبنعتبةانوزعموا،اصرمبنحزمةبنثعلبةبنوعبدالله:اسحاقابنقال

نفر.خمسةبدرا؟شهدقدبهراء،منلهمحليف،معاوية

سليم.بنيمنبهزبنعتبة:هثامابنقال

:الخزرجبنثعلبةبنيمنبدراحضرمن

ابو:ساعدةبنالخزرجبنثعلبةبنيمنثم،الخزرجبنكعببنساعدةبنيومن:إسحاقابنقال

خرشة.بنسماكدجانة

ثعلبة.بنزيدبنودعبدبنلوذانبنخرشةبناؤسبنسماكدجانةأبو:هثامابنقال

بنزيدبنودعبدبنلوذانبنزيدبنحارثةبنخنيسبنعمروبنوالمتذر:اسحاقابنقال

.رجلان؟ثغلبة

خنبش.بنعمروبنالمنذر:ويقال:هثامابنقال

البدى:بنيمنبدراحضرمن

ابو:ساعدةبنالخزرجبنعمروبنحارثةبنعوفبنعامربنالبديبنيومن:اسحاقابنقال

.رجلان؟البديالىوهومسعود،بنومالك،البدفيبنربيعةبنمالكاسيد

العلم.أهلبعضليذكرفيما؟البدئبنمسعودبنمالك:هثامابنقال

وحلفائهم:الخزرجبنطريفبنيمنبدراحضرمن

بنوققبناوسبنحنبنرئهعبد:ساعدةبنالخزرجبنطريفبنيومن:اسحاقابنقال

رجل.؟طريفبنثغلبة

ثغلبة.بنحماربنكعب:جهينةمنحلفائهمومن

غنشان.منوهو؟جمافيبنكغب:ويقال:هثامابنقال

عمرو.بنو،وبسيسوزيادوضمرة:اسحاقابنقال

بشر.ابناوزيادضمرة:ويقال:هثامابنقال

نفر.خمسة؛بليمنعامر،بنوعبدالد:اسحاقابنقال

كعب:بنحرامبنيمنبدراحضرمن

سلمةبنيمنثم،الخزرجبنجشمبنيومن

بنكغببنحرامبنيمنثم،الخزرجبنجشم

بنوانحباب،حرابمبنزيدبنالجموحبنعمرو

مولىوتميم؛حرامبنزيدبنالجموحبنانحمام

ومعؤذ،الجموحبنعمروبنومعاذ،حرامبنثغلبة

عامربنوغفبة،حرايمبنزيخدبنالجفوحبنعمرو

بنتزيدبنساردةبنأسدبنعليبنسعدبن

بنالضمةبنخراش:سلمةبنكغببنغنم

بنوعمير،حرامبنزيدبنالجموحنجنالمتذر

بنحرامبنعمروبنوعبدالله،الصمةبنخراش

نجنوخلأد،حرابمبنزيخدبنالجموحبنعمروبن

مولىالأسودبنوحبيب،حرامبنزيدبننابيبن
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بنالحارثبنوعمير؛الجذع:لهيقالالذيوثغلبة،حرابمبنالحارثبنزيدبنثغلبةبنوثابت،لهم

رجلا.عشراثنا؛حرامبنالحارثبنثعلبة

الصفة،جدمنكانماإلا،حرابمبنزيدبنالجموحفهو،الجموحفهناكانماوكل:هشامابنقال

حرابم.بنانجموجبنعمروبنالصمةفمانه

ثغلبة.بنلبدةبنالحارثبنعمير:هشامابنقال

:سنانبنخنساءبنيمنبدراحضرمن

بنسنانبنختساءبنيمنثم،سلمةبنكغببنغتمبنعديبنعبيدبنيومن:إسحاقابنقال

بنوالطفيلختساء؛بنمالكبنوالالفيلخنساء،بنمالكبنصخربنمغرورنجنالبراءبنبشرعبيد:

بنصخربنقيسبنالجدبنوعبداللهخنساء،بنصخربنصيفيبنوسنانخنساء،بنالنغمان

حمئر،نجنوخارجةختساء،بنأميةبنصخرنجنوجئارختساء،نجنصخربنعبداللهبنوعتبةختساء،

نفر.تسعة؛دفمانبنيمنأشجعمنلهمحليفانحميير،بنوعبذالله

خناسبى.بنأمثةبنصخربنجئار:ويقال:هشابمابنقال

:سنانبنخناسبنيمنبدراحضرمن

بنومعقل،خناسيىبنسرجبنالمتذربنيزيدعبيد:بنسنانبنخناسبنيومن:اسحاقابنقال

بلدمة.بنالنغمانبناللهوعبد،خناسبىبنسرجبنالمتذر

وبلدمة.بلذمةابن:ويقال:هشامابنقال

بنزريقبنوسواد،عديبنعبيدبنثغلبةبنزيدبنحارثةبنوالفمحاك:اسحاقابنقال

.عديبنعبيدبنثغلبة

ثغلبة.بنزيدنجنرزنبنسواد:ويقال.هشامابنقال

سلمة،بنكغببنغتمبنعدفيبنربيعةبنحرامبنصخربنقيسبنومعبداسحاو:ابنقال

.هشامابنقالفيما؛ربيعةبنحرامنجنصخربنصيفيبنقيسبنمغبد:ويقال

نفير.سبعه؟غنيمنجنعدينجنربيعةبنحرامنجنصخرنجنقيسبنوعبدالله:اسحاقابنقال

:سنانبنالنعمانبنيمنبدراحضرمن

بنرئاببنعنداللهبنوجابر،النغمانبنمنافعبدبنعنداللهعبيد:بنسنانبنالنغمانبنيومن

نفر.أربعة؛لهممولىسنانبنوالنغمان،النغمانبنقيسبنوخليدة،النغمان

عمرر:بنحديدةبنيمنبدراحضرمن

ابنقال-سوادبنغتمبنعمروبنحديدةبنيمنثم،سلمةبنكغببنغنمبنسوادبنيومن

،حديدةبنعامرنجنيزيدوهوالمنذر،أبو-:غتم:لهيقالابنلسوابليسسواد،ابنعمزو::هشام

نفبر.اربعةعمرو؛بنسليممولىوعتترة،حديدةبنعامربنوقطبة،حديدةبنعمرونجنوسليم

.ذكوانبنيمنثممتصويى،نجنسليمبنيمنعتترة!هثامابنقال
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نابي:بنعديبنيمنبدراحضرمن

عدفي،بنعامربنعبس:غنيمبنسوادبنعمروبننابيبنعديبنيومن:اسحاقابنقال

،سواببنغتمبنعمروبنعئادبنعمروبنكنبوهواليسر،وابو،عديبنغنمةبنوثعلبة

بنسنانبنأميةبنزيدبنطلقبنوعمروسواد،بنكغببنالقينبنكعبأبيبنقيسبنوسفل

بناديبنعديبنكعببنعديبنعائذبنأوسبنعمروبنجبلبنومعاذ،غنبمبنكنب

عامر؟بنعمروبنثعلبةبنحارثةبنالخزرحبنجشمبنتزيدبنساردةبناسدبنعليبنسعد

نفر.ستة

سعد.بنأديبنعمروبنكعببنعديبنعبادبناوس:هشامابنقال

فيهم.لأنه؛منهموليسسواد،بنيفيجبلبنمعاذاسحاقابننسبوانما:هشامابنقال

غنمة؟بنوثعلبة،أنييىبنوعبدالله،جبلبنمعاذسلمةبنيالهةكسرواوالذين:اسحاقابنقال

غتيم.بنسوادبنيفيوهم

عامر:بنمخلدبنيمنبدرأحضرمن

بنجشمبنغضببنمالكبنحارثةعبدبنزريقبنعامربنزريقبنيومن:اسحاقابنقال

بنقي!-الأزرقبنعامر:ويقال:هشامابنقال-زريتيبنعامرنجنمخفدبنيمنثم،الخزرج

مخللإ.بنخالدنجنمحصن

حضني.بنقيس:ويقال:هشامابنقال

بنخالدبناياسبنوجبيرمخلد،بنخالدبنقيسبنالحارثوهوخالد،وأبو:اسحاقابنقال

مخلد،بنخلدةبنعثمانبنعقبةواخوهمخفد،بنخلدةنجنعثمانبنسعدوهو،عبادةوأبومخفد،

نفبر.سبعةمخلد؟بنعامربنخلدةبنومسعودمخفد،بنخلدةبنقيسعبدبنوذكوان

عامر:بنحالدبنيمنبدراحضرمس

رجل.خالد؟بنعاهرنجنقي!بنعئاد:زريتيبنعاهربنخالدبنيومن

عامر:بنخلدةبنيمنبدراحضرمن

بنبشرنجنوالفاكه،خلدةبنزيدبنالفاكهبنيزيدبناسعد:زريتيبنعامربنخلدةبنيومن

.خلدةبنزيخدبنالفاكه

الفاكه.نجنبسر:هشامابنقال

،خلدةبنقيسبنماعصبنعائذ5وأخو،خلدةبنقيسبنماعصبنومعاذ:اسحاقابنقال

نفبر0خمسة؛خلدةبنقيسبنسعدبنومسعود

:العجلانبنيمنبدراحضرمن

واخوه:،العجلانبنمالكبنرافعبنرفاعة:زريتنبنعامربنعمروبنالعجلانبنيومن

نفبر.ثلاثة؛العخلانبنعاهربنزيدبنوعبيد،العخلانبنمالكبنرافعنجنخلأد
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عامر:بنبياضةبنيمنبدراحضرمن

بنأميةبنعدقيبنعامربنسنانبنثغلبةبنلبيدبنزياد:زريتيبنعامربنبياضةبنيومن

بياضة.بنعامربنعبيدبنوذفةبنعمروبنوفروة،بياضة

ودفة.:ويقال:هشامابنقال

بنثعلبةبنورجيلة،بياضةبنعامربنالعجلانبنمالكبنقيسبنوخالد:اسحاقابنقال

بياضة.بنعامربنثعلبةبنخالد

رخيلة.:ويقال:هشامابنقال

بنعديبنوخليفة،بياضةبنعامربنعطيةبنعامربننويرةبنوعطية:اسحاقابنقال

نفر.ستة؛بياضةبنفهيرةبنعامربنمالكبنعمرو

عليفة.:ويقال:هشامابنقال

حارثة:عبدبنحبيببنيمنبدراحضرمن

بنرافع:الخزرجنجنجشمبنغضببنمالكبنحارثةعبدبنحبيببنيومن:اسحاقابنقال

رجل.،حبيببنمناةزيدبنثغلبةبنزيدبنعديبنحارثةنجنلوذاننجنالمعلى

:عوفعبدبنثعلبةبنيمنبدراحضرمن

بنمالكبنغنمبنيمنثم-الخزرجبنعمروبنثعلبةبناللهتيموهوالنخار-بنيومن

رجل.،ثعلبةبنكليببنزيدبنخالدأئوبابو:غنمبنعوفعبدبنثعلبةبنيمنئمالنجار،

:عسيرةبنيمنبدراحضرمن

رجل.؛عسيرةبنخنساءبنالنعمانبنخالدبنثابت:غتبمبنعوفعبدبنعسيرةبنيومن

.وعشيرةعسيزويقال:هشامابنقال

:عوفعبدبنعمروبنيمنبدراحضرمن

عمرو،بنلوذانبنزيدبنحزمبنعمارة:غنمبنعوفعبدبنعمروبنيومن:اسحاقابنقال

رجلأن.عمرو؛بنغزيةبنالعزىعبدبنكغببنوسراقة

ثعلبة:بنعبيدبنيمنبدراحضرمن

واسمقفد،بنقيسبنوسليمعبيد،بنزيخدبنالنغمانبنحارثة:غتيمبنثغلبةبنعبيدبنيومن

.رجلانعبيلإ؛نجنقي!بنخالدقهد:

زيد.بننفعبنالنعمانبنحارثة:هشامابنقال

عائذ:بنيمنحضرهامن

بنسهيل-:هشامابنفالفيماعابد،:ويقال-غنمبنثعلبةبنعائذبنيومن:اسحاقابنقال

.رجلان؛جهينةمنلهمخليفالزغباء،أبيبنوعديعائذ،بنعمروأبيبنرافع
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ثعلبة:بنزيدبنيمنحضرهامن

بناضرمبنزيدبناوسابنخزيمةوابوزيد،بناوسبنممنمعود:غتبمبنثغلبةبنزيدبنيومن

نفر.ثلاثةزيد؛نجنسوادبنالحارثبنورافعزيد،

مالك:بنسوادبنيمنحضرهامن

بنووهم،سواببنرفاعةبنالحارثبنوومعاذومعؤذعوف:غنبمبنمالكبنسوادبنيومن

عقراء.

النجار.بنمالكبنغتمبنثغلبةبنعبيدبنثغلبةبنعبيدبتتعقراء:هشامابنقال

.سواببنالحارثبنرفاعة:وبقال

.هشامابنقالفيما؛نعيمان:ويقال،سواببنرفاعةبنعمروبنوالنغمان:اسحاقابنقال

بنخلدةبنخالدبنقيسبنوعبدالله،سواببنالحارثنجنئخفدبنوعامر:اسحاقابنتال

بنوثابت،جهينةمنلهمحليفعمبروبنووديعة،اشجعمنلهمحليفوعصيمة،سواببنالحارث

نفر.عثرةبدرا؟شهدقدعقراءبنالحارثمولىالحمراءاباانوزعمواسواد،بنعديبنزيدبنعمرو

رفاعة.بنالحارثمولىالحمراءابو:هثامابنقال

عمرو:بنعتيكبنيمنحضرهامن

بنعمروبنعتيكبنيمنثم-مبذولوعامر-النجاربنمالكبنعامربنيومن:اسحاقابنقال

بنعمروبنالنغمانبنعتيكبنوسفل،عتيلثبنعمروبنمحصنبنعمروبنثعلبة:منذول

ثلاثة؟بسهمه!الكرسوللهفضرببالروحاءبهكسر،عتيكبنعمروبنالصمةبنوالحارث،عتيك

نفر.

حديلة:بنيمنحضرهامن

بنمعاويةبنزيدبنعبيدبنقيسبنيمنئم،حديلةبنووهمالنجار،بنمالكبنعمروبنيومن

النجار.بنمالكبنعمرو

بنغضببنمالكبنحارثةعبدبنحبيببنزيدالكبنمالكبنت:حديلة:هشامابنقال

اليها.ينتسبونمعاويةفبنوالنجار،بنمالكبنعمروبنمعاويةاموهي،الخزرجنجنجشم

.رجلان؟قيسبنان!بنمعاذبنوأن!،قيسبنكغببنائي:اسحاقابنقال

منالة:بنيمنحضرهامن

النجار.بنمالكبنعمروبنعد!بنيومن

:ويقال،خزيمةبنكنانةبنمالكبنعمروبنمناةعبدبنعوفبتتمغالةبنووهم:هثامابنقال

اليها.ينسبونعديفبنوالنخار،بنمالكبنعمروبنعدياموهي،زريتيبنيمنانها

بنثابتبنابيشينيوابو،عديبنمناةزيدبنعمروبنحرامبنالمنذربنثابتبنأوس

.عديبنمناةزيدبنعمروبنحرامبنالمنذر
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ثابت.بنحسانأخو،ثابتبنأبيئشينيابو:هشامابنقال

عدكما؟بنمناةزيدبنعمروبنحرامبنالاسودبنسهلبنزيدوهو،طلحةوابو:اسحاقابنقال

نفر.ثلاثة

النجار:بنعدىبنيمنحضرهامن

بنسراقةبنحارثةالنجار:بنعديبنغنمبنعامربنعديبنيمنثمالنجار،بنعديبنيومن

بنعديبنمالكبنعديبنوهببنثغلبةبنوعمرعامر،بنعديبنمالكبنعديبنالحارث

وهو،سليطوابوعامر،بنعديبنمالكبنعتيكبنعمروبنقيسبنوسليط،حكييمابووهوعامر،

بنعمروبنخنساءبنوثابتعامر،بنعديبنمالكبنقيسابنخارجةابووعمروعمرو،بنأسيرة

بنومحرزعامر،بنعديبنمالكبنالحسحاسبنزيدبناميةبنوعامرعامر،بنعديبنمالك

نفر.ثمانية؛بليئمنلهمحليف،اهيببنغزيةبنوسوادعامر؛بنعديبنمالكبنعامر

سؤاد.:ويقال:هشامابنقال

:جندببنحرامبنيمنحضرهامن

بنقيسزيدأبو:النجاربنعديبنغنمبنعامربنجندببنحرامبنيومن:اسحاقابنقال

حرابم.بنعنسبنظالمبنالحارثابنالاعوروأبو،حرامبنزعوراءبنقيسبنسكن

ظالم.بنالحارثالاعورأبو:ويقال:هشامابنقال

بنزيدبنخالدبنمالك:ملحانواسم،ملحانبنوحرام،ملحانبنوسليئم:اسحاقابنقال

نفر.أربعة،حرام

:مبذولبنعوفبنيمنحضرهامن

بنقي!:النجاربنمازنبنغنمبنعمروبنمبذولبنعوفبنيمنثمالنجار،بنمازنبنيومن

عوفي،بنعمروبنكغببنوعبدالله،عوفبنزيدبنعمروصعصعةأبيواسم،صعصعةأبي

نفر.ثلاثة؛خزيمةبنأسدبنيمنلهمحليفوعصيمة

:مبذولبنخنساءبنيمنحضرهامن

خنساء،بنمالكبنعامربنعميرداودأبو:مازنبنغنمبنعمروبنمبذولبنختساءبئومن

.رجلانختساء؛بنعطيةبنعمروبنوسراقة

:مازنبنثعلبةبنيمنحضرهامن

بنالحارثبنحبيببنصخربنثغلبةبنمخلدبنقيسالنجار:بنمازنبنثعلبةبنيومن

رجل.؛ثعلبة

النجار:بنديناربنيمنحضرهامن

النجار:بنديناربنحارثةبنالاشهلعبدبنمسعودبنىمنثمالنجار،بنديناربنيومن
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بنثعلبةبنالحارثبنوسليممسعود،بنعمروعبدبنوالضخاكمسعود،بنعمروعبدبنالنغمان

بنخالدبنوجابرلأمهما،عمروعبدابنيوالنعمانالضخاكاخووهودينار،بنحارثةبنكغب

نفير.خمسة؛الأشهلعبدبنسهيلبنوسعد،حارثةبنالأشهلعبد

مالك:بنقيسبنيمنحضرهامن

بنوبجير،قيسبنزيدبنكغبالئجار:بنديناربنحارثةبنكغببنمالكبنقيسبنيومن

.رجلان؛لهمحليفبجير،أبي

رواحة.بنجذيمةبنيمنثم،غطفانبنريثبنبغيضبنعيسمنبجير:هشامابنقال

رجلا.وسبعونمائةالخزرجمنبدراشهدمنفجميع:اسحاقابنقال

:اسحاقابنعلىهشامابناستدراك

بنسالمبنغنمبنزيدبنالعجلانبنيفيببدرالخزرجفييذكرالعلمأهلوأكثر:هشامابنقال

بنوبرةبنومليل،العجلانبنعمروبنمالكبنعتبان:الخزرجبنعوفبنعمروبنعوف

عبدبنحبيببنيوفي،العجلانبنخالدبنوبرةبنالحصينبنوعضمة،العخلانبنخالد

بنلوذانبنالمعلىبنهلال:زريتنبنيفيوهم،الخزرجبنجشمبنغضببنمالكبنحارثة

حبيب.بنمناةزيدبنمالكبنثعلبةبنزيدبنعديبنحارثة

كافة:المسلمينمنبدراشهدمنعدة

منهمشهدهامنوالأنصار،المهاجرينمنالمسلمينمنبدرأشهدمنفجميع:اسحاقابنقال

وثمانونثلاثةالمهاجرينمنرجلا؛عشرواربعةرجلثلاثمائة:وأجرهبسهمهلهضربومق

رجلأ.وسبعونمائةالخزرجومنرجلا،وستونواحدالأؤسومنرجلا،

بذريؤمالفسلمينمساسئشهدمنذكر

يك!وو:اللهرسولمعبدبىيومالمسلمينمنواستشهد

بنعتبةقتله،المطلبعبدبنالحارثبنعبيدة:منافعبدبنالمطلبعبدبنيمنثمقريشمن

رجل.بالصفراء؟فماترجلهقطع،ربيعة

بنسعدأخووهو،زفرةبنمنافعبدبنأهيبنجنوئاصأبيبنعمير:كلاببنزفرةبنيومن

منثم،خزاعةمنلهمحلي!،نضلةبنعمروعبدبنالسمالينوذو-،فشامابنقالفيما-وئاصبىأبي

.رجلان؛غنثانبني

عبدبنبكربنليثبنسعدبنيمنلهمحليفالبكير،بنعاقل:لؤيبنكعببنعدفيبنيومن

.رجلان؛الخطاببنعمرمولىومفجع،كنانةبنمناة

نفبر.ستة؛رجلبيضاء،نجنصقوانفهبر:بنالحارثبنيومن

.رجلانزتبر؟بنالمتذرعبدبنومبسر،خيثمةبنسعد:عوفبنعمروبنيمنثمالأنصارومن

رجل.؛فسحبمابن:لهيقالالذيوهو،الحارثبنيزيد:الخزرجبنالحارثبنيومن
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رجل.؟الحمامبنعمير:سلمةبنكغببنغتمبنكعبنجنحرامبنيمنثم،سلمةبنيومن

رجل.؛المعلىبنرافع:جثمبنغضببنمالكبنحارثةعبدبنحبيببنيومن

رجل.؛الحارثبنسراقةبنحازثة:النجاربنيومن

عفراء،ابناوهماسواد،بنرفاعةبنالحارثابناومعؤذعوف:النجاربنمالكبنغنمبنيومن

نفر.ثمانية،رجلان

المشركينمنقتالـلبذومنذض

قاتليهم:رتسميةوحلفائهاشمسعبدبنيمنبدرقتلى

بنسفيانأبيبنحنظلة:منافعبدبنشمسعبدبنيمنثم،قريشمنبدريومالمشركينمنوقتل

شصبر.عبدبنأميةبنحرب

وزيد-وعليئحمزةفيهاشترك:ويقال،هشامابنقالفيما-لمجفالهرسولمولىحارثةبنزيدقتله

.هشامابنقالفيما-عنهماللهرضي

لهم.حليفان،الحضرميبنوعامر،الحضرميئبنوالحارث:اسحاقابنقال

.هشامابنقالفيما؛للأوسحليفعصر،بنالنغمانالحارثوقتلياسر،بنعفارعامراقتل

لهم.موليان،وابنهعميبر،ابيبنوعمير

.هشامابنقالفيما؛حذيفةأبيمولىسالمعمييرابيبنعميرقتل

العؤام،بنالربيرقتله،شمسعبدبناميةبنالعاصبنسعيدبنوعبيدة:إسحاقابنقال

بنعمروأبيبنمعيطابيبنوعقبة،طالبابيبنعليئقتله،اميةبنالعاصبنسعيدبنوالعاصق

صبرا.عوفبنعمروبنيأخوالأقلحأبيبنثابتبنعاصمقتله،شمسعبدبنامية

طالب.ابيبنعليقتله:ويفال:هشامابنقال

المطلب.عبدبنالحارثبنعبيدةقتله،شمسعبدبنربيعةبنوعتبة:اسحاقابنقال

وعلي.وحمزةهوفيهاشترك:هشامابنقال

بنغتبةبنوالوليد،المطلبعبدبنحمزةفتله،شمسعبدبنربيعةبنوشيبة:اسحاقابنقال

أبيبنعليقتلهبغيفب!،بناتماربنيمنلهمحلي!،عبداللهبنوعامر،طالبابيبنعليقتله،ربيعة

رجلأ.عشراثنا؛طالب

قاتليهم:وتسميةم!افعبدبننوفلبنيمنبدرقتلى

أخوإسافيبنخبيب-يذكرونفيما-قتله،نوفلبنعامربنالحارث:منافعبدبننوفلبنيومن

بنحمزة:ويقال،طالبأبيبنعليقتله،نوفلبنعديبنوطعيمة،الخزرجبنالحارثبني

.رجلان؛المطلبعبد

قاتليهم:وتسميةالعزىعبدبنأسدبنيمنبدرقتلى

اسد.بنالمطلببنالاسودبنزفعة:قصيبنالعزىعبدبنأسدبنيومن
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حمزةفيهاشترك:ويقال،هشامابنقالفيما؛حرابمبنيأخوالجآعبنثابتقتله:هشامابنقال

وثابت.طالبابيبنوعلي

بنالأسودبنوعقيل،هشامابنتالفيماياسير؛بنعمارقتله،زمعةبنوالحارث:اسحاقابنقال

بنهشامبنالعاصوهو،البختريوابو،هشامابنقالفيمافيهاشتركا؛وعليحمزةقتله،المطلب

.البلويذيادبنالمجذرقتلهأسد،بنالحارث

هاشبم.بنالعاص:البختريابو:هثامابنتال

بكبرأباقرنالذيوهو،خزاعةعدفيالعدوئةابنوهوأسد،بنخويلدبنونوفل:اسحاقابنقال

شياطينمنوكان،لذلكالقرينينيسميانفكانا؟حنل3في-أسلماحين-عبيداللهبنوطلحةالصديق

نفر.خمسة؛طالبأبيبنعليقتله،قريش

قاتليهم:رتسميةالدارعبدبنيمنبدرفتلى

قتلهعبدالذار؟بنمنافعبدبنعلقمةبنكلدةبنالحارثبنالئضر:قصيئبنالدارعبدبنيومن

.يذكرونفيمابالضقراء،يك!باللهرسولعندصنراطالبأبيبنعلي

الدار.عبدبنمنافعبدبنكلدةبنعلقمةبنالحارثبنالنضر:ويقال،بالاثيل:هثامابنقال

.رجلانالدار؛عبدبنمنافعبدبنهاشمبنعميرمولىمليصبنوزيخد:اسحاقابنقال

لبنيحليفوزيد0عنهمااللهرضيبكرابيمولىرباحبنبلالمليصبنزيدقتل:هشامابنقال

عميرو.بنالمقدادقتله:ويقال،تميمبنعمروبنمالكبنمازنبنيمنالدارعبد

قاتليهم:وتسميةمرةبنتيمبنيمنبدرقثلى

تيبم.بنسعدبنكعببنعمروبنعثمانبنعمير:مرةبنتيمبنيومن:اسحاقابنتال

ل!.عوفبنالرحمنعبد:ويقال.!بهطالبابيبنعليئقتله:هثامابنقال

؟سنانبنصهيبقتله،كعببنعمروبنعثمانبنعبيداللهبنمالكبنوعثمان:اسحاقابنقال

.رجلان

قاتليهم:وتسميةيقظةبنمخزومبنيمنبدرقتلى

بنالمغيرةبنهثامبنعمروواسمه،هثامابنجهلابو:مزةبنيقظةبنمخزومبنيومن

معاذيدعكرمةابنهوضرب،رجلهفقطعالجموخبنعمروبنمعاذضربه،مخزومبنعمربنعبدالله

فاحتزمسعود؟بنعبدال!هعليهذئفثم،رمقوبهتركهثم،اثبتهحتىعفراءبنمعرذضربهثمفطرحها،

.-عبداللهبنالمغيرةبنهشامبنوالعاص-،القتلىفييلتمسأنبهع!فهالهرسولامرحين-رأسه

تميم.بنيمنلهمحليفعبدالهبنويزيد،!هالخطاببنعمرقتله،مخزومبنعمر

ياسر.بنعمارقتلهشجاعأ،وكان،تميبمبنعمروبنيأحدثم:هثامابنقال

،هسامابنقالفيما؛الئاعديدجانةابوقتله،لهمحليف،الاشعريمسافعوابو:اسحاقابنقال

لهم.حليفعمرو،بنوحرملة
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أبيبنعليبل:ويقال،الخزرجبنبلحارثاخوزهيرابيبنزيدبنخارجةقتله:هشامابنقال

طالب.

الأسد.منوحرملة:هشامابنقال

.هشامابنقالفيما؛طالبابيبنعليقتله،المغيرةبناميةابيبنومسعود:اسحاقابنقال

.المغيرةبنالوليدانجنقيسوابو

طالب.أبيبنعليئ:ويقال،المطلبعبدبنحمزةقتله:هشامابنقال

بنغفازقتله:ويقال،طالبأبيبنعليئقتله،المغيرةبنالفاكهبنقيسوأبو:اسحاقابنقال

.هشامابنقالفيماياسر؟

الربيعبنسغدقتله،مخزوبمبنعمربنعبداللهبنعابدبنرفاعةأبيبنورفاعة:اسحاقابنقال

بنعديبنمعنقتلهعابد،بنرفاعةأبيبنوالمتذر،هشامابنقالفيما؛الخزرجبنبلحارثأخو

،هشامابنقالفيما؟عوفبنعمروبنعوفبنمالكبنزيدبنعبيدبنيحليف،العخلانبنالجد

.هشامابنقالفيما؛طالبابيبنعليئقتلهعابد،بنرفاعةابيبنالمنذربنوعبدالله

.مخزومبنعمربنعبداللهبنعابدبنالسائبابيبنوالسائب:اسحاقابنقال

عنالحديثفيهجاءالذي-جمهاللهرسولشريكالسائبابيبنالسائب:هثامابنقال

4836]برقمالأدبكتابفيداودابويمارى"،1ولايشاريلاالسائبالثريك"نغم:لمج!اللهرسول

أعلم.واللهبلغنا،فيما،اسلامهفحسناسلموكان

أبيبنالسائبأن؛عباسابنعن،عتبةبنعبداللهبنعبيداللهعن،الرهرقيشهابابنوذكر

الجعرانةيوموأعطاه،قريشمنىلمجن!اللهرسولبايعممنمخزومبنعمربنعبداللهبنعابدبنالسائب

حنين.غنائممن

العوام.بنالزبيرقتلهالذياناسحاقابنغيروذكر:هشامابنقال

بنحمزةقتله،مخزومبنعمربنعبداللهبنهلالبنالأسدعبدبنوالأسود:اسحاقابنقال

.مخزومبنعمرانبنعبدبنعابدبنعمربنعويمربنالسائببنوحاجب،المطلبعبد

قتلوالذي،السائببنحاجز:ويقال،مخزومبنعمرانبنعبدبنعائذ:ويقال:هشامابنقال

طالب.ابيبنعليئالسائببنحاجب

ابنقالفيما؟مبارزةالقوقليئمالكبنالنغمانقتلهعويمير،بنالسائببنوعويمر:اسحاقابنقال

.هشام

بنيزيدعمراقتلطيىء،منلهمحليفان،سفيانبنوجابر،سفيانبنوعمرو:اسحاقابنقال

.هشامابنقالفيما؛نياربنبردةابوجابراوقتل،رقيشبى

رجلا.عشرسبعة:اسحاقابنقال

قاتليهم:وتسميةعمروبنسهمبنيمنبدرقتلى

بنحذيفةبنعامربنالحجاجبنمنئه:لؤيبنكعببنهصيصبنعمروبنسهمبنيومن
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أبيبنعليقتله،الحجاجبنمنئهبنالعاصوابنه،سلمةبنيأخواليسرابوقتله،سهبمبنسعد

أبيبنوسعدالمطلبعبدبنحمزةقتلهعامر،بنالحجاجبنونبيه،هشامابنقالفيما،طالب

سهيم.بنسعدبنعديبنقيسانجنالعاصوأبو،هشامابنقالفيما؛فيهاشتركا،وفاص

دجانة.أبو:ويقال،القوقليئمالكبنالنغمان:ويقال،طالبأبيبنعليقتله:هشامابنقال

بنيأخواليسرأبوقتله،سهبمبنسغدبنسعيدبنضبيرةبنعوفأبيبنوعاصم:اسحاقابنقال

نفر.خمسة؛هشامابنقالفيما؛سلمة

قاتليهم:وتسميةعمروبنجمحبنيمنبدرقتلى

بنحذافةبنوهببنخلفبنامئة:لؤفيبنكعببنهصيصبنعمروبنجمحبنيومن

.مازنبنيمنالانصارمنرجلقتله،جمح

قتلة.فياشتركوا،اسافبنوخبيبزيدبنوخارجةعقراءبنمعاذقتلهبل:ويقال:هشامابنقال

ياسر.بنعمارقتله،خلفبناميةبنعليئوابنه:اسحاقابنقال

:ويقال،هشامابنقالفيما،طالبابيبنعليقتله،جمحبنسعدبنلوذاننجنمغيربنواوس

.هشامابنقالفيما؛فيهاشتركامظعونبنوعثمانالمطلبعبدبنالحارثبنالحصينقتله

نفر.ثلاثة:اسحاقابنقال

قاتليهم:وتسميةلؤيبنعامربنيمنبدرقتلى

طالب،أبيبنعليئقتله،القيسعبدمنلهمحلي!عامير،بنمعاوية:لؤيبنعامربنيومن

هثام.ابنقالفيما؛محصنيبنعكاشةقتله:ويقال

ليت،بنعامربنكغببنعوفبنكلببنيمنلهمحليفوفب،بنومغبد:اسحاقابنقال

.رجلان؛هشامابنقالفيما،دجانةأبو:ويقال،البكيرابناواياسقخالد:مغبداقتل

بدر:قتلىاحصاء

رجلا.خمسونبدريومقريثيىقتلىمنلناأحصيمنفجميع:اسحاقابنقال

:اسحاقابناحصاءعلىهشامابناستدراك

رجلا،سبعينكانواالمشركينمنبدرقتلىأنعمرو،أبيعن،عبيدةأبوحدثني:هشامابنقال

لئآ)أو:وتعالىتباركاللهكتابوفي،المسيببنوسعيدعباسبىابنقوذوهو،كذلكوالاسرى

سبحينمنهماستشهدمنوكانأحد،لاصحابيقوله165]:ععرانآلأ،تثدئهاأصئغقدئصيبةأصحئتيهم

وانئمدنيأسيرا؛وسبعينقتيلا،سبعين:احديوممنكماستشهدمنمثليئبدريومأصبتمقد:يقولرجلا،

]:الكاملأمنمالكبنلكعبالأنصاريزيدأبو

والاسودمتهمعتبة،سنعونمتهمالمعطنبالعطنفأقام
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اللهشاءإنسأذكرهاأحلإ،يومحديثفيلهقصيدةفيالبيتوهذابدر،قتلئيعني:هشامابنقال

موضعها.في،تعالى

عبدبنشمسعبدبنيمن:القتلىالسبعينهؤلاءمنإسحاقابنيذكرلموممن:هشامابنقال

اليمن؟منلهمحليفزيدبنوعامر،لهمحليفبغيفبىبنأتماربنيمنالحارثبنوهب:مناف

.رجلان

.رجلان؟لهممولىوعمير،اليمنمنلهمحلي!زيدبنعتبة:العزىعبدبنأسدبنيومن

.رجلان؟قيسمنلهمحلي!سلي!بنوعبيد،مليصبنزيدبننبيه:قصيئبنالدارعبدبنيومن

فماتأسر،عثمانبنعبيداللهبنطلحةأخووهو،عثمانبنعبيداللهبنمالك:مرةبنتيمبنيومن

.رجلان؛جدعانبنعبداللهبنوعمرو:ويقال،القتلئفيفعذ،الأسارىفي

بنوهشائم،وفاصابيبنسغدقتله،المغيرةبنحذيفةأبيبنحذيفة:يقظةبنمخزومبنيومن

ربيعة،بنمالكأسيدابوقتله،رفاعةأبيبنوزهير،سنانبنصهيبقتله،المغيرةبنحذيفةابي

فمات،افتديثماسرعويمير،بنالسائببنوعائذ،عوفبنعبدالرحمنقتله،رفاعةأبيبنوالسائب

حليفوخيازطئىء،منلهمحلمفوعمير،المطلبعبدبنحمزةإياهاجرحهجراحةمنالطريقفي

نفر.سبعة؛القارةمنلهم

رجل.؛لهمحلي!،مالكبنسبرة:عمروبنجمحبنيومن

بنعوفابيبنوعامر،سنانبنصهيبقتله،الحخاجبنمنئهبنالحارث:عمروبنسفمبنيومن

.رجلان؛دجانةأبو:ويقال،العجلانيئسلمةبنعبداللهفتله،ضبيرةبنعاصمأخوضبيرة

بدريومفريشاسرئذكز

هاشم:بنيمنبدرأسرى

بنعقيل:منافعبدبنهاشمبنيمنثمبدر،يومقريشمنالمشركينمنواسر:اسحاقابنقال

هاشم.بنالمطلبعبدبنالحارثبنونوفل،هاشمبنالمطلبعبدبنطالبأبي

:منافعبدبنالمطلببنيمنبدرأسرى

بنونغمان،المطلببنهاشمبنيزيدعبدبنعبيدبنالسائب:منافعبدبنالمطلببنيومن

.رجلان؛الماللب-بنعلقمةبنعمرو

شمس:عبدبنيمنالأسرى

شمسبى،عبدبناميةبنحزببنسقيانأبيبنعمرو:منافعبدبنشمسعبدبنيومن

شمس.عبدبنأميةبنعمروأبيبنونجزةأبيبنوالحارث

.هشامابنقالفيما؛وخرةأبيابن:ويقال

عبدبننوفلابنالعاصوأبو،شمسعبدبنالعرىعبدبنالربيعابنالعاصوأبو:اسحاقابنقال

شصيى.
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الحضزميئ؟بنالحارثعبدبنوعقبة،الازرقبنوعمروعمرو،أبيبنريشةابو:حلفائهمومن

نفر.سبعة

:منافعبدبننوفلبنيمنالأسرى

أخيابنشمسعبدبنوعثمان،نوفلبنعدفيبنالخياربنعدي:منافعبدبننوفلبنيومن

نفر.ثلاثة؟لهمحليفثويىوابومنصور،بنمازنبنيمنلهمحليفجاببر،بنغزوان

الدار:عبدبنيمنالأسرى

بنوالأسودالدار،عبدبنمنافعبدبنهاشمبنعميرانجنعزيزأبو:قصيبنالدارعبدبنيومن

.رجلان؟السئاقبنالحارثبنعمروبنعامربنالاسودبنونحن:ويقولون،لهمحليفعامر،

:العزىعبدبنأسدبنيمنالأسرى

بنوالحويرثاسد،بنالمطلببنحبيشأبيبنالسائب:قصيبنالعزىعبدبناسدبنيومن

اسلإ.بنعثمانبنعئاد

إسد.بنعثمانبنعائذبنالحارثهو:هشامابنقال

نفر.ثلاثة؛لهمحليفشمانجبنوسالم:اسحاقابنقال

يقظة:بنمخزومبنيمنالأسرى

،مخزومبنعمربنعبداللهبنالمغيرةبنهشامبنخالد:مؤةبنيقظةبنمخزومبنيومن

بنالمغيرةبنعبداللهبنوعثمان،المغيرةبنالوليدبنوالوليد،المغيرةبنحذيفةابيبنوامئة

الفنذروأبو،مخزويمبنعمربنعبداللهبنعابدبنرفاعةابيبنوصيفيئ،مخزومبنعمربنعبدالله

-تعابدبنالسائبابيبنعبداللهعطاءوابو،مخزوبمبنعمربنعبداللهبنعابدبنرفاعةأبيابن

بنوخالذ،مخزويمبنعمربنعبيدبنالحارثبنحئطببنوالمطلب،مخزومبنعمربنعبدالله

[:الطويل[منيقولالذيوهومنهزما،فازأولىمناول-يذكرونفيماكان-وهو،لهمحليص،الأعلم

الذئميقطرافدامناعلىولكنكلومناتدمىالأذبارعلىولسنا

نفر.تسعة

الأعقابعلىلسنا:ويروى:هشامابنتال

عقيليئ.:ويقال،خزاعةمن:الاعلمبنوخالد

عمرو:بنسهمبنيمنالأسرى

بنضبيرةابنوداعةابو:لؤيبنكعببنهصيصبنعمروبنسهمبنيومن:اسحاقابنقال

وداعة،أبيبنالمطلبابنهاقتداه،بديىأشرىمنافتديأسيراولكان،سهبمبنسعدبنسعيد

سهبم،بنسعدبنحذافةبنقبيصةبنوحتظلة،سهبمبنسغدبنحذافةبنعديبنقيسبنوفروة

نفبر.اربعة؛سهبمبنسغدبنعديبنقي!بنالحارثبنوالحجاج
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عمرو:بنجمحبنيمنالأسرى

جمح،بنحذافةبنوهببنخلفبنابيبنعبدالله:كعببنهصيصبنعمروبنجمحبنيومن

بعدادعاهخل!بنامئةمولىوالفاكه،جمحبنحذافةبنوهيببنعثمانبنعبداللهبنعمروعزةوابو

بنجرولابن:الفاكهإن:ويقالفهير،بنمحارببنشماخبنيمنانهيزعموهو،المغترفبنرباحذلك

بنوهببنخلفبنوهببنعميربنووفبفهبر،بنمحارببنشماخبنغضببنعوفنجنحذيم

نفير.خمسة؛جمحبنحذافةبنوهببنافبانبنالعنبسبندزاجبنوربيعة،جمحبنحذافة

:لويبنعامربنيمنالأسرى

بنحسلبنمالكبننضربنودعبدبنشمسعبدبنعمروبنسهيل:لؤيبنعامربنيومن

عبدبنشمسعبدبنقيسبنزمعةبنوعبد،عوفبنسالمبنياخوالدخشمبنمالكاسرهعامر،

بنشمسعبدبنقيسبنوقدانبنمشنوءبنوعبدالرخمنعامر،بنحسلبنمالكبننضربنود

نفبر.ثلاثةعامر؟بنح!نسلبنمالكبننصربنودعبد

فهر:بنالحارثبنيمنالأسرى

.رجلان؛جحدبمبنعمروبنوعثبة،قنيعابيبنالطفيلفهبر:بنالحارثبنيومن

رجلا.واربعونثلاثةالأسارىمنلناحفظمنفجميع:اسحاقابنقال

اسمه.اذكرلمرجلالعددجملةمنوقع:هثامابنقال

:هشامابناستدراك

الأسارى:مناسحاقابنيذكرلموممن

رجل.فهبر؛بنيمنلهمحليفعتبة:منافعبدبنهاشمبنيمن

ثلاثة؟وابنهعمرو،بنتميموأخوه،لهمحليفعمروبنعقيل:منافعبدبنالمطلببنيومن

نفبر.

مولىيسازالعريضوأبو،العيصأبيبناسيدبنخالد:منافعبدبنشمسعبدبنيومن

.رجلان؛اميةبنالعاص

رجل.؛لهممولىنبهان:منافعبدبننوفلبنيومن

رجل.،الحارثبنزهيربنحميدبنعبدالله:العزىعبدنجناسدبنيومن

رجل.؛اليمنمنلهمحليف،عقيل:قصيئبنالدارعبدبنيومن

انربيربنوجابر،تيبمبنسغدبنكغببنعامربنصخربنعياضبنمسافع:مزةبنتيمبنيومن

.رجلان؛لهمحليف

رجل.؛السائببنقي!:مرةبنيقظةبنمخزومبنيومن

لهموحليف،لهمحليفعبداللهابنرفموأبو،خلفبنابيئبنعمروعمبرو:بنجمحبنيومن

نفير.ستةخل!؟بنأمئةغلامرافعوأبو،نسطاس:أحدهما،خلفبنلأميةوموليان،اسمهعنيذهب
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رجل.؛الحجاجبننبيهمولىاسلمعمرو:بنسهمبنيومن

.رجلان؛مالكبنوالسائبجابر،بنحبيب:لؤيبنعامربنيومن

.رجلان؛اليمنارضمنلهمحليفان،وشفيعشافع:فهربنالحارثبنيومن

بدريومفيالشعرمنقيلماذكر

المطلب:عبدبنلحمزهتنسبقصيدة

بنحمزةقول؟فيهكانلمابينهمالقومبهوترادبدريومفيالشعرمنقيلمماوكان:اسحاقابنقال

-.اللهيرحمه-المطلبعبد

]:الطويلأمنونقيضتهالهينكرهابالشعرالعلماهلواكثر:هشامابنقال

الأمرمبينةأسبابوللحينالدفرعجبمنكانأفراترألم

وبالكقربالعقوقتواصوافخانواافادهمقوماانالأذاكوما

بدرمنللركيةرهونأفكانوابجمعهمبديىنحوراحواعشئة

قذرعلىفالتقيتاالينافسارواغيرهانبغلمانعيرطلبناوكنا

ال!مربالمثقفةطغننغيرلنامثنويةتكنلمألتقينافلما

الأثرب!ينةالالوانمشفرةحذهاالهاميختليببيفبىوضرب

الجقرفيتجرجمقتلىفيوشيبةثاوياالغيعتبةتركناونحن

عمروعلىالنائحاتجيوبفشقتحماتهممنثوىفيمقثوىوعمرو

فهرمقالذوائبتفرعنكرامغالبنجنلؤيمننساءجيوب

الئضرمحتضرغيرلواءوخلواضلالهمفيقتلواقوماولثك

غحذرالىالخبيثانبهمفخاسافلهابليسقادضلاليلواء

صبرمناليومبيمااليكمبرثتواضحا:الامرعايناذلهنموقال

قسرذووالله،اللهعقاباخافواننيترونمالاارىفاني

.خبرذاالقوميخبرلمبماوكانتوزطواحتىللحينفقدمهم

الزفركالمسدمةم!ينيثلاثوجمعناالفأالبئرغداةفكانوا

الذكرصنعتوضحثئممقايمفيبهميمذناحيناللهجنودوفينا

تخريمناياهمفيهمأزقيلدىلوائناتحتجنريلبهمفشد

:حمزةيجيبهشامبنالحارث

]:الطويلأمنفقال،المغيرةبنهشامبنالحارثفأجابه

الضدرفيوالحرارةمنيوللحرنوالهخرللصبابةلقوميياألا

يخريناظمهسلكمنهوىفريدكانهجوداعينيمنوللدفع

بدرمنللركئةمقابمرهينثوىاذالشمائلالحلوالبطلعلى
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غمرخلتيذاكانندابمذيومنقرابهذيمنعمروياتبعدنفلا

الدهردولمنللايامبدفلادؤلةمنكصادفواقوئميكفان

وعرسبلذامنكهواناتريهممضىائذيالزمانصزففيكتتفقد

صهرولاإخاءفيبقياانجقولاثائرااترككعمروياأمتفالأ

ظهريقطعوامامثلعليهمكرابمبمعشررجالمنظهراوأقطع

فهرمنالقبائلفيالضميمونحنوشيظةمنجمعواماأغرهم

الفخرلذيتتركوهالاوآلهةحريمكمعنذئبوالؤيفيال

وال!ترالسقفذاوالبيتاواسيهاوورثتمآباؤكمتوارثها

عذرمنغالبآلتغذروهفلاهلاككمارادقدلحليبمفما

الضبروفيالئاسيفيجميعاوكونواوتوازرواعاديتملمنوجذوا

عمروبذويتثأروالمانشيءولابأخيكمتثارواأنلعفكم

الأثربينةالهامتطيروميضكائهاالأك!فيبمطردالب

الخزرلأعدائهايوماجردتاذامتونهافوقالذزمدثكأن

اخرفيالفخر؛وهما:،إسحاقابنروىمماكلمتينالقصيدةهذهمنأبدلنا:هشامابنلال

-لمجف.النبيمنفيهماناللانه؟البيتأولفيلحليبم؛فماو:،البيت

طالب:أبيبنلعليقصيدة

بدر.يومفي!هطالبأبيبنعليوقال:اسحاقابنقال

نا:يقاللأنهكتبناهماوانمانقيضتها،ولايعرفهابالشعرالعلماهلمناحداأرولم:هشامابنقال

[منالشعرهذافيوذكره،القتلىفياسحاقابنيذكرهولمبدر،يومقتلجذعانبنعبداللهبنعمرو

:]الطويل

فضل؟وذياقتدارذيعزينربلاءرسولهانجلىالفهانترألم

قتلومناسابىمنهوانأفلاقوامذئبمادارانكفارأتزلبما

بالعدلازسلالفهرسولوكاننضرهعزقذاللهرسولفأنسى

العقللذوياياتهمبئنةمنزلياللهمنبفرقانفجاء

السملمجتمعياللهبحمدفأفسواوأيقنوابذاكاقوائمفآمن

خبلعلئخبلاالعرشذوفزادهمقلوبهمفزاغت|قوائموأتكر

الفغلأخسنفغلهمغضابأوقومارسولهبدبىيوممتهموأفكن

وبالصقلبالجلاءحادثوهاوقذبهاعصواخفا!بيفقبأيدييم

كهلمتهمنجد؟ذيومنصريعاحمئبماذيناشيءمقتركوافكم

وبالونجلالرشاشباسبالتجودعليهمالنائحاتعيونتبيت

جهلاباوتتعىتتعاهوشيبةوانجنهالغيعتبةتنعىنوائح
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الثكلمبئنةحرىمسفبةفيهبمجدعانوابنتنعىالزنجلوذا

المحلوفيالحروبفينجدالبذووعصابةبذبىبئرفيمنهمثوى

الوصلمرمقةاشبابوللغيفأجابهدعامنمتهمالغيئدعا

الشغلأشغلفيوالعدوانالسغبعنبمعزليالجحيمدارلدىفأضحوا

طالب:أبيبنعلييجيبهشامبنالحارث

]:الطويلأمنفقال،المغيرةبنهشامبنالحارثفاجابه

ئطلوذياعتراضيىذي5سفابافرسفيههمتغنىلأقوامعجنت

كهلومنغلاممنالمساعيكرامتتابعوابذبىيومبقتلىتغنى

المحلفيمطاعيمالهيجافيمطاعينغالبنجنلؤيمنبيفقمصاليت

والأصلالدارنازحيسواهمبقومعشيرةيبيعوالمكرامااصيبوا

فغلمنلكفيامنابدلألكمبطانةفيكمغساناضبحتكما

والعقلالزأنيذووفيهاجوركميرىوقطيعةبينأواثماعقوقا

القتلمنيكونماالمناياوخيرلسبيلهممضواقذقوثميكفان

خثلعلىمقيماخبلاكائنلكمفقتلهم؟تقتلوهمانتقرحوافلا

السملمجتمعغيرهواكمشتيتافتلهمبغدتنرحوالنفانكم

جهلأبافيكموالمدعووعتبةفعالهالحميدجدعانانجنبفقد

الرجلوذوانمغترينمأوىأمئةوفيهموالوليدفيهموشيبة

والثكلبالززيةتدعونوائحغيرهمتنكلاثمفابكآولئك

الئخلذييثربآطامالىوسيرواتحاشدوا:المكتينلأفلوقولوا

الضقلمحدثةالألوانبخالصةوذببواكغبآلوحامواجميعا

التعلمنانواطئينلوطءأذذواضبحواخائفينفبيتواوالأ

تبلعلئ-قيموافالأواثقبكمفآعلمواقوميا،واللأت،اننيعلى

والنبلالقواطعوالبيضوللبيضوللقناللسابغاتجمعكمسوى

بدر:يومفيالخطاببنلضرارقصيدة

]:الطويل[منبدريومفيففربنمحارببنياخو،مرداسبنالخالاببنضراروقال

بصائرفيهوالدهرغدا،عليهمدائزوالحين،الأوسلفخرعجبت

صابرثئمكلهمببديىأصيبوامغشركانانالنخاربنيوفخر

سنغادزبغدهمرجالافانارجالنامنغودرتقتلىتكفاق

ثائرالنفسيشفيحتىالأؤسبنيوشطكمانعناجيجانجردبناوتزدي

زوافروالدارعينبالقنالهانكرهاسوفالنخاربنيووسط



بدريومفيالشعرمنقيلماذكر

353

حولهمالاليرقغصبصرعىفنترك

نسوةيثربافلمنوتنكيهم

سيوفناتزاللاأناوذلك

فانمابدريومفيتظفروافان

أؤلي!اؤههمالأخ!ياروبالئفر

فيهموحمزةبكرأبويعذ

متهموعهـثمانحقصبىأبوويذعى

ديارهافينتجتمنلاأولثك

غالبنجنلؤفيمنأبوهمولكن

مغرفيكلفيالخيلالطاعنونهم

:الخطاببنضراريجيبمالكبنكعب

الطو[منفقال،سلمةبنيأخوماللثبنكغبفاجابه

قادزوالفه،اللهلأنرعجبت

مغشرانلاقيأنبدريومقفسى

يليهممنواستتفرواحشدواوقد

غيرناتحاوللااليناويسارت

حولهوالأؤس،الفهرسولوفينا

لوائهتحتالئجاربنيوجمع

مجاهدوكل،لقيناهمفلما

غيرهربلاالفهبانشهدنا

كانهاخفافبيفقعريتوقد

فتبددواجمعهمابدنابهن

لونجههصريعاجهـفلأبوفك!ث

الوغىفيغادزنوالت!يميوشيبة

مستقرهافيالناروقودفأفسوا

حميهاشبقدوفيعليهمتلالى

أقبلوا:قالقدالفهرسولوكان

بهيهلكوااناللهارادلأمر

بدر:يومالزبعرئلابنتنسبقصيدة

بدر:قتلىيبكيالسهميئالزبعرىبنعبداللهوقال

"هشاملابنالسيرة"

ناصرالامانيئإلألهموليس

ساهرالنومعنليلبهالهن

مائريحاربنمسسمادثمبهن

ظاهروهوجدكمأمسىبأخمد

حاضزوالموتائلأواءنييحامون

ذاكرأنتمنوسطعليئويذعى

حاضرالحربفيكانمااذاوسغذ

تفاخرحيسنوالنجارالأوسبنو

وعامركغبالاتسابعدتاذا

الأكاثرالأطيبونالهياجغداة

]:يل

قاهرللهليسأراد؟ماعلى

جائزبالناسالبغيومعبيلبغوا،

متكاثرجمعهمحئىالناسمن

وعامرجميعاكغببأنجمعها

وناصرعزيرمتهممغقلله

ثائروالنقع،الماذفيفييميسون

صابرالنقسمستبسللأضحابه

ظاهربالحقالفهرسولوأن

شاهرل!عينيكيرهيهامقابيس!

فاجرهومنالحينيلاقيوكان

عاثروهوغادزنهقدوعتبة

كافرالعرشبذيالأمشهموما

صائرجهنمفيكفوبىوكل

ساجروالحجارةالحديدبزنجر

ساحراتتائماوتالوا:نوثوا

زاجرالقهحمهلامبروليس
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بننحليف،تميمبنعمروبنأسيدبنيأحدالنئاشبنزرارةبنللأعشىوتروى:هشامابنقال

.منافعبدبننوفل

]:الكاملأمنالدارعبدبنيحليف:اسحاقابنقال

كرامالوجوهبيضفتيةمن؟حولهوماذابذيى؟علىماذا

فئامخصمخيرربيعةوانجنيئومنئهاخلفهمنبيهاتركوا

الإطلامليلةجفىكالبذرونجههينرقالفئاضوالحارث

أوصامذيكيرتميمارفحامرةذامنئهبنوالعاصي

والأعمامالأخوالومآثروجدودهاعراقهبهتتمي

هشامابنالماجدالزئيسفعلىشخوهفاعولبافيبكئواذا

بسلاموخضهالانامربورفطهالوليداباالإلهحيا

|لزبعرى:ابنيجيب"لابتبنحسان

]:الكاملأمنفقال!الأنصاريثابسببنحسانفأجابه

سخامغروبهايعلبدبمتبادرتثمعيناكبكتانجك

الأقواممكارمذكزتهلأتتابعواائذينبهبكيتماذا

الإقدامصادقانخلائقسمحهمبماذاماجدامناوذكرت

الاقسامعلىيوليمنوأبروالندىالمكارماخاالئبياعني

كهامغيرثئمالممذجكانلهيذعوماولمثلفلمثله

بدر:يومفي"لابتبنلحسانتصيدة

]:الكاملأمنايضا!تهالأنصاريثابحببنحسانوقال

بسامبباربالضجيعتسقيخريدةالمنامفيفؤادكتبلت

مدامالذبيحكدمعاتتيأؤسحابةبماءتخلطهكالمسك

الإقساموشيكةغيربلهاءمتنفمدبوصهاانحقيبةنفج

رخاممداكقعدتاذافضلاكأنهأجئمقطنعلىبنيت

قواموحسنخرعبةجسمفيفراشهاتجيءانتكسلوتكاد

أحلاميبهاتوزعنيوالليلذكرهاأفترفلاالنهاراما

عظاميالفحريحفيتغئبحتىذكرهاواثركأتساهاأقسمت

لؤاميالهوىعلىعصيتولقدسفاهةتلوملعاذلةمنيا

الأيامحادثمنوتقاربالكرىبغدبسحر؟عليبكرث

الأصراممنلمغتكرعدئمعمرهيكربانمرءبانزعمت

هشامبنالحارثمتجىفنجوتجدثتنيائذيكاذبةكتتان

ولجامطمزةبرأسونجادونهميقاتلاقالأحئةترك
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ورجامبمحصدالدموكمربققرهالجيادالعناجيجيذر

مقامبشزاحئتهوثوىبهفآزمدتالفرجينبهملأت

افيسلامذويبهالإلهنصرمغرفيفيورفطهابيهوبنو

بضرامسعيرهايش!ثحربافرهيتفذوالفه،طحنثهم

بحوامودسنهالسباعجزرلتركنهوجريهاالإلهلولا

حاميالاسئةلاقىاذاصقبروثاقهيشدمأسوبىبينمن

الأعلامشوامختزولحتىلدعوة0-.-.-لاومجدلي

همامكلتسوقال!يوفبيضراىاذالمبئنوالذذبالعار

مقدامسمياعالقصارنسبيخزهلمانتمىاذااغربيدفي

غمامكلظلالتحتكالبرقصممتحديدالاقتاذابيفق

هلابت:بنحسانيجيبهشامبنالحارث

]:الكاملأمنففال-هشامابنذكرفيما-هشامبنالحارثفاجابه

مزبدبأشقرمهريحبواحتىقتالهمتركتمااعلمالله

مشهديعدؤييتكيولااقتلواحدااقاتلانانيوعرقت

مفسديوبمبعقابلهمطمعأفيهموالاحئةعتهمفصدذت

بدر.يومفرارهمنيغتذرالحارثقالها:اسحاقابنقال

فيها.اقذعلانهآخرها؛منابياتثلاثةحسانقصيدةمنتركنا:هشامابنقال

"لابت:بنلحسانأخرىقصيدة

[منايضأ!تهثابتبنحسانوقال:اسحاقابنقال

بذبىيومقري!ثقعلمتلقد

العواليتشتجرحينبائا

سارايومربيعةانجنيقتلنا

جالتيومحكيمبهاوفر

فهبرجموعذاكعتدووئت

وقثلاذلألاقيتملقد

جميعاوئواتدالقوموكل

ثابت:بنلحسانأخرىقصيدة

]:الكاملأمنايضا!هثابتبنحسانوقال

معؤليغيرعرلتقدحار،يا

نجيبةاليديخنسرحتمتطياذ

:]فرلواا

السديدوالقتلالأسرغداة

الوليدأبييومالحربحماة

الحديدمضاعفةفيالينا

كالأسودتخطرالنخاربنو

بعيدمنالحويرثواسلمها

الوريدتحتنافذاجهيزا

التليدالحسبعلىيلوواولم

الاخ!سابوساعةالهياجعتد

الأفرابطويلةانجراءمرطى
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قتالهمتركتقدخلفكوالقوم

ثوىاذامكابنعلىعطقتالأ

جمعهفأفلكلهالمليكعجل

فيه.أقذعواحدابيتأمنهاتركنا:هشامابنقال
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ذهابحينوليسالنجاءترجو

الاشلابضائعالاسنةقغص

عذابوسوءمخزيةبشنار

"لابت:بنلحسانتنسبأخرىتصيدة

أيضا.!هثابتبنحسانوقال:اسحاقابنقال

]:البسيطأمن!تهالسهمىالحارثبنعبداللهقالهابل:ويقال:هشامابنقال

رعديدغيرماضبىالنحيزةجلديقدمهمالماذيحلقمستشعري

وبالخودبالتقوىالبريةعلىفضلهالخلقالهرسولأعني

مورودغيرزعمتمبذروماءذماركمتحموابانزعمتموقد

تصريدغيررواءشرنجناحئىلقولكمنسمغولمورذناثم

ممذودالفهحبالمنمستحكبممتجذبمغيربحنلمستغصمين

محدودغيرونضزالمماتحتىنتبعهالحنوفيناالزسولفينا

الاماجيدكلعلىآناربدزبهيستضاءشهابوماضبىوافي

.الانصاريزيدأبيعن؛متجذيمغيربحنلمستغصمين:بيته:هشامابنقال

"لابت:بنلحسانأخرىتصيدة

]:الكاملأمنايضا!تهثابتبنحسانوقال:اسحاقابنقال

وفضوحبسوءةالقليبيومغزئهموآبأسدبنوخابت

سئوحالنجاءصادقةظفرعنمقعصاتجدلالعاصيأبومتهم

المذبوحبمقامةثوىلمابسلاحهمانعمنلهحينا

مسفوحمغب!بعانديدمىونحرهتركنقدزفعةوالمرء

بقبوحاتفهمارنعحزقذمعفراالجبينحرمتوشدا

بجروحموئياالرماقبشفارفطهبقيةفيقيسانجنونجا

"لابت:بنلحسانأخرىتصيدة

]:الطويلأمنأيضأ!تهثابتبنحسانوقال

مكةأفلأتىهلشغريليتألا

مجالناعتدالقومسراةقتلنا

قبلهوعتبةجهلأباقتلنا

بغدهعتبةثمسويداقتلنا

مرز!كرييممققتلناقدفكم

العسر؟ساعةفيانكفارابارتمنا

الطهربقاصمةالأيرجعوافلم

وللئحرلليدينيكبووشيبة

القترثائرةعتدأيضاوطفمة

الذكرنابهقومهفيحسبله
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القعرحاميةبغدناراويضلونينبنهمللعاوياتتركناهم

بدرعلىالتقينايؤموأشياعهممالكفوارسحامتمالعمرك

]:الطويلأمنبيتهالأنصاريزيدابوأنشدني:هشامابنقال

وللنحرلليدينيكبووشيبةقنلهوعتبةجهلاباقتلنا

"لابت:بنلحسانأخرىقصيدة

]:الكاملأمنايضاثابتبنحسانوقال:إسحاقابنقال

الأعوجبناتمنمفبركنجاءشذهبديىيومحكيمانجى

بلخزرجمنخفنراءبكتيببماجلاههتسيلبذرارأىلما

المنهجالطريقعاندةيمشونأعداءهملقوااذايتكلونلا

المحرجالجبانبمفلكةبطلمنعبماذيماجدمنفيهمكم

متؤجالدياتاثقالحمالبكفهانجزيليغطيومسود

سلججأبيضبكلالكماةضربانوغىيوممعاودالندفيزين

.اسحاقابنغيرعن؟سلجح:قوله:هشامابنقال

8لابت:بنلحسانأخرىقصيدة

الوافر]ةأمنايضاحسانوقال:إسحاقابنقال

الرحوف-.وأكثرواوانقوماالفهبحولنخشىفما

رؤوثرلثحدهمكفاناعليناجمعاائبوامااذا

الختو!تضغضعناماسراعابالعواليبذيىيومسمونا

كشو!لقحتاذاعادوالمناتكىالناسفيعضبةترفلم

السيوفومغقلناماثرناوقلناتوكلناولكئا

ألوفوهمعصابةونحنسمونالمابهالقيناهم

8لابت:بنلحسانأخرىفصيدة

]:الكاملأمنمنهمأصيبومنجمحبنييهجوايضاثابتبنحسانوقال

بذليلموكلالذليلانجدهمبشفوةجمحبنوجمحت

لسبيلبكلسغياوتخاذلواعتوةببذيىجمحبنوقتلت

رسولكلدينيظهروالفهبمحمدوكذبواالكتابجحدوا

عقيلنجنوصاعدوالخالدينوأنجنهخزيمةاباالإلهلعن

بدر:يومفيالمطلبعبدبنالحارثبنلعبيدةقصيدة

أصيب،حينرجلهفطعوفيبدر،يومفيالمطلبعبدبنالحارثبنعبيدةوقال:اسحاقابنقال

عدوهم.بارزواحينوعليوحمزةهومبارزتهوفي
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]:الطويل[منلعبيدةينكرهابالشعرالعلماهلوبعض:هشامابنقال

نائياذاكعنكانمنلهايه!ثوقعةمكةأفلعناستبلغ

راضياعتبةبكرفيهاكانومابغدهوشيبةولىاذبعتبة

دانيااللهمنعيسأبهاارجيمسلمفانيرنجليتقطعوافان

عالياكانلمنالعلياالجنةمعاخلصتالتماثيلافثالالحورمع

الأدانيافقذتحتىوعالجتهصقوهتعرقتعيشابهاوبعت

المساوياغطىالإسلاممنبثوبمنهفضلمنالزخمنفاكرمني

داعياكانمنالاكفاء!دعاغداةقتالهماليمكروهاكانوما

المنادياحضرناحتىثلاثتناسواءناالنبيسالوااذيبغولم

عاصياكانمنالزخمنفينقاتلبانقناتخطركالاسدلقيناهم

انمنائياازيرواحتىثلاثتنامقامنامناقدامنابرحتفما

منهأحقأنيلعلماليومهذاطالبابوأدركلوواللهاما:قالعبيدةرنجلأصيبتلما:هشامابنقال

]:الطويل[منيقولحينقالبما

ونناضلدونهنطاعنولمامحفدانبزىاللهوبيتكذنجتم

والحلائلأنجنائناعنونذهلحولهنصرعحتىونسلمه

.الكتابهذامنمضىفيماذكرناهاقدطالبلابيقصيدةفيالبيتانوهذان

:الحارثبنعبيدةيرثيمالكبنكعب

مالكبنكعبقالبدر،يومرنجلهمصابمقالحارثبنعبيدةهلكفلما:اسحاقابنقال

]:المتقارب[منيبكيهالانصاري

تنزريولاحقابدفعكتبخليولاجوديعينأيا

والعتصرانمشاهدكريمهلكههذناسيدعلى

المكسرطئبالئناكريمال!لاحشاكيالمقدمجريء

متكرولاعرانالعرفنزتجيهولاافسىعبيدة

بالمبترالجيشحاميةلالقتاغداةيخميكانوقد

بدر:يومفيمالكبنلكعبتصيدة

]:الطويل[منبدريومفيأيضا!تهمالكبنكغبوقال

عليمهابالامورشيئءواخبردارهانأيفيغساناتىهلالا

وحليمهاجفالهامعامعدعداو؟قسيعنرمتناقدبأن

زعيمهااتانااذالجنانرجاءغيرهنزجلمالفهعبدنالأئا
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أرومهاهذبتهاصذقيواعراقعر؟ازثقومهفيلهنبيئ

كليمهايرخىلالقاءاسودكاننافالتقيناوسرنافساروا

عظيمهالؤفيمنسوءلمتخرمكرنافيهوىحتىضرنجناهم

وصميمهاحلفهاعليناسواةصواربمببيفيىودسناهمفوئوا

مإلك:بنلكعبأخرىقصيدة

الوافر]:أمنايضامالكبنكعبوقال

وآنتخاءلديكمزفوعلىلؤيانجنيئياابيكمالعمر

اللقاءعندبهصبرواولاببذرفوارسكمحامتلما

والغطاءعئاالطلماءدجىيجلوالفهبنورورذناه

بالقضاءاخكماللهافرمنباميريفدمناالفهرسول

بال!واءاليكمرجعواوماببدبىفوارسكمظفرتفما

كداءمنتطلعالخيلجيادوازق!تسقياناباتغجلفلا

الملاءطيبفياوميكاذ،فيهاانقدسروج،اللهبنضر

بدر:يومطالبأبيبنلطالبقصيدة

امنبدريومقريشمنالقليباصحابويبكيمج!ع!داللهرسوليمدجطالبأبيبنطالبوقال

:]الطويل

كعباترىإنوماكغبعلىتبكيسكبادفعهاأتفدتعينيانالا

ذنباوإنجترحواالدهرذاوازداهمتخاذلواالحروبفيكغبأانالا

قربا؟لهماأرىهلشغريفياليتغدوةللملماتتبكيوعامر

غصباجارهمايستامولنتعذلغييمايعدالناخوايهما

حربابينناتبعثوالالكمافدىونوفلاشضبىعندأخويخنافيا

الئكبايشتكيكلكمفيهااحاديثوالفةودبغدمنتضبحواولا

الشعباملأاذيكسومابيوجيشداحسحزبفيكانماتغلمواالم

سربالكمتمنعونلالأضبحتمغيرهشيئءلااللهدفاعفلولا

الترباوطىءمنخيرحميناأنسوىعظيمةقريشفيجنيناانفما

ذرباولابخيلألاثناهكريمأمرئبماالئالباتفيثقةاخا

صرباولانزورالابحرايؤفونبابهيقشونالعافونبهيطيف

الضرباالخزرجتضدقواحئىتململحزينةنقسيتتفألافوالفه

جهل:أبايرثيالخطاببنضرار

]:الطويلأمنهشابمابنجفلأبايرثيالفهريالخطاببنضراروقال
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الاللممعسوادفينخماتراقبتنملمالليلباتتلعيينمنالا

تنسجمالدمعجائلمنعبرةسوىقذىبهاوليسفيهاقذىكأن

قدمعلىبسساقييمشيمنواكرمنديهاخيرأنقريشافبلغ

برمولاوغدغيرالمساعيكريمرهنهاخوصاءرفنبديىيومثوى

انحكمأبيالرئيسبغدهالكعلىبعنر؟عينيتتهللافآليت

يرمفلمبذبىيومالمناياأتتهغالبنجنلؤيأشجىهالكعلى

خذمبينهالحمهمقبائنيلدىمهرهنحرفيالخطيكسرترى

اجمفيببطحاءيجريغلللدىبيشيمابطنساكنليثكانوما

البهمالقماقمةفينزاليوتذعىالقناتختلفحينمنهبأنجرا

يلمفلمعليهيخزغومن،عليهواضبرواالمغيرةالتجزعوافلا

ندممنالعيشاخرفيبغدهومالكممكرمةالموتفانوجذوا؛

فهملذيشكغيرالمقاموعزلكمطيبةالزيحان:فلتوقذ

لضرار.ينكرهابالشعرالعلماهلوبعض:هشامابنوقال

جهل:أباأخاهيرثيهشامبنالحارث

الوافر]:أمنجهلأبااخاهينكيهشامبنالحارثوقال:اسحاقابنقال

؟!فتيلمنالئلففيقنيوهلعمروبغدنقسيلهفياالا

محيلجقيرفيالقومأمامعمراأنالمخبريخئرني

فيلغيرتقدملماوأتتحقاذاكاخسبكتتفقذما

المسيلدرجفيخلقتفقدحيادفتمابنغمةوكتت

طويلهئمذوالعقدضعيفأراهلاأفسيحينكأني

كليلتذكرهمنوطرفيوماأفسيتاذاعمروعلى

ابنغيرعنجفر؟في:وقوله.هشامبنللحارثيتكرهابالشعرانعلمأهلوبعض:هشامابنقال

.اسحاق

بدر:قتلىيرثيالأسودابنبكرأبو

الوافر]:أمنالأسودبنشدادوهو،الليثيئشعوببنالأسودابنبكرابووقال:اسحاقابنقال

؟!سلاممنقوميبغدليوهلبكرامبالسلامةتحيا

؟!الكراموالسربانقيناتمنبديىقليببالقليبفماذا

بالسنام؟!تكللالسيزىمنبديىقليببالقليبوماذا

؟!المساموالئعمالحوماتمنبذيىطوىبالطهـوئلسكوكم

؟!العظاموالذلسعانغاياتمنبديىطوئبالالوئلسكوكم
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والندامالكريمةالكأسأخيعليئأبيالكريموأضحاب

نعاممنالثنئةواضحابعقيلأبارأيختلولىائك

المرامجائلةالسفبكامعليهمونجدمنلظللتاذن

؟!وهاماضداءلقاءوكيفنحيالسوفالرسوليخئرنا

الوافر]:أمنالنحويعبيدةأبوأنشدني:هشامابنقال

؟!وهاماضداءحياةوكيفسنحيابانالرسوليخئرنا

ارتد0ثمأسلمقدوكان:قال

بدر:يومفيالصلتأبيبنلأميةقصيدة

منيرثيالصلتأبيبنأمئةوقال:اسحاقابنقال

الكراعلىبكيتالأ

فروعلئالحمامكبكا

مستكبحرىيبكين
الباكياافثالهن

علىيبكييبكهممق
فالعفتببذبىماذا

فاتالبرقينفمدافع

بهاوشئانشم!
ارىلماترونالأ
مفبطنتغيرقدأن

لبفبطريتيكلمق
الملوأنجوابدعموص

الخلاالسراطمةمن
الفاعلبالقائلين
فوالشحمالمطعمين

انجفامعالجفاننقل

لمنبأضفايىليست
بفالضيفثمللضيف

المئبمنالمنينوهب

للمؤثالمؤئلسوق
انكرافوقلكرامهم

]:الكاملمجزوءامنبدريومقريشمناصيب

الممادخاوليانكرامبنيم

الجوانخالغصنفيالايخكع

الزوالخمعيرخنخالب

النوائخمنالمغولاتت

مادخكلويضدقحزن
جحاجحمرازبةمن!ل

الاواشحطرفمنحئان

وحاوحمغاوييرليل
لامخلكلأبانولقذ

الاباطخموحشةفهيء
واضخالفوننقيصيتي

فاتخللخرقوجائبك
المناجخالملاوثةجمة

صالحبكلالامرينش
كالأتافحشحماالخبزق

كانمناضحجفانالىن

رحار!ر!ولايغفو

السلاطحوالبسطالضيف!

اللواقخمنالمئينالىش

بلادخعنصادرابول
الرواجخوزنمزيةم
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الموائحالأيديفي!ق!نسطاسباتالأزطالكتثاقل

الفضائحعوراتيحمونوهمفئةخذلتهم

الصفائخبالمهندةتالتقدمفألفماربين

وصائخمست!ن!تيبينمنصوتهمعنانيولقد

وناكحمتهمأيبمصعلفبنيدرلله
نابخكلتجحرشغواءغارةيغيروالمان

الطوامحمعالطامحاتتالمنعدابالمقربات

كوالخمكالبةأسدالىجربىعلىمردأ
للمصافخالمصافحمشيقرنهقرنويلاق
ورامخبدنذيبين!أتثمالفبزهاء

يظ.اللهرسولأصحابمنفيهمانالبيتينمنهاتركنا:هثامابنقال

]:الكاملمجزوءأمنبيتهبالشعرالعلماهلمنواحدغيروأنثدني

للمصافخالمصافحمشيقرنهقرنويلاق
]:الكاملمجزوءأمنايضاوأنثدني

اللواتجخمنالمثينالىصالمفمنالمئينوهب

بلادخعنصادراقيولللمؤثالمؤئلسوق

الأسود:بنزمعةيرثيالصلتأبيبنلأميةقصيدة

أمنأسدبنيوقتلىالأسودبنزمعةيبكيأيضاالضلتابيبنامئةوقال:اسحاقابنقال

المنسرخ]:

زمعهعلىتذخريلاحارثاتأبابالصنعبلاتبكيعين

والدقعهالهياجليومجأساتاسداسودنجنعقيلوانجكي

خدعهولاخانةلاصجوزاءاتاخوةاسدبنوتلك

وانقمعهالسنامذزوةوهمكغبمنالوسيطةالأسرةهم

المنعهالحقوهموهمزأميىاتشعرمعاشبرمناتبتواوهم

وجعهعليهمواكبادهمجاساتحضراذاعئهمبنوافسى

قزعهترىفلاوحالتصطراهـقحطاذالمطعمونوهم

خل!محرفيابواثدنيولكقالبناء،بصحيحةليستمختلطةالشعرلهذاالروايةهذه:هشامابنقال

]:الخفيفأمنبعضقيرولممابعضوروى،وغيرهالأخمر

زمعهعلىتذخريلارثالحاابابالضنمبلاتبكيعين

والدقعهالهياحليومسالبأاسداسودئنوعفيل
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خدعهولاخانةلازاءالجوخوتهلكهممثلفعلى

الفمعهكذزوةوفيهمبكفمنالولسيطةالاسرةوهم

المنعهالحقوهموهمسالراشعرمعاشرمنأتبتوا

وجعهأكبادهمعليهمسالبأحضراذاعمهمفبنو

قزعهترىفلاوحالتصالقفقحطاذالمطعمونوهم

بدر:يومفيزهيربنلمعاويةقصيدة

بنمازنبنضبيعةبنسغدبنالحارثبنقيسبنزهيربنمعاويةاسامةابووقال:اسحاقابنفال

.مخزومبنيحليف،معاويةنجنجثمبنعدي

،هبيرةاعياوقدبدر،يوممنهزمونوهموفبأبيبنبهبيرةمروكانمشركا،وكان:هشامابنقال

به.ومضىوحملهدزعهعنهفألقى،فقام

الوافر]:أمنبدرافلاشعاراصحوهذه:هثامابنقال

لنقرنعامتهمشالتوقدخفواالقومرأيتانولفا

عترأذباحخيارهمكأنصرعىالقومسراةتركتوان

بدريومالمناياولقيناحماماوافتجمةوكانت

بحرغطيانزهاءهمكأنوأذركوناالالريقعننصذ

فخر!غيرإسامةأبو:فقلتقيس؟انجنمن:القائلونوقال

بنقرنقرانسبتيابينيغرفونيكيماالجشميأنا

بكرنجنمعاويةمنفانيقريشيىمقالغلاصمفيتكفان

خبرينئأتان-مال-وعتدكغشينالفامالكافأبلغ

وقذرعلبمذووفوهبيرةعناالمرء-بفق!ان-وابلغ

صدريبالكريضقولمكرزتأفيدالىدعيتاذبأني

وصفرمتهمنغم!ذيولائضانيعلئئكزلاعشئة

عمروأميامالكاودونكاخاكملأيبنيفدونكم

أنجرامالقوائمموففةعليهقامتمشهديفلولا

قدرتحميمبونجههاكانبمتكبيهاللقبوردفوع

مغرالجمراتلدىوأتضابرئيكانقذباثذينأقسم

نمرجلودالجلودتبدلتمااذاحسبيماترؤنلسموف

مجريالغيلفيعتبسقمدذترجأسدمقخادرانفما

بنقراحذلهيدنوفماكلانيمقالأتاءةاخمىفقد

وزجرهخهجةكلئواثبعتهالحلفاءتغجزبخل

وهدربقرقرةلهحبوتمااذامنيسورةباؤشك
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جمرجحيمظباتهنكأنمرهفاقيكالأيسنـةببيفبى

أزرذاتالبرايةوصقراءثويىجلدمنمجن!وفلف

شهرنضفبانمداوسعميرعليهثوىكانغديروابيض

سبطرليحثخادبىكمشيةوأفشيحمائلهفيارفل

غدرتقريبلعثه:فقلتهديأسغد:الفتئلييقول

امرياليوماطغتانوذلكتطرهملاعديأ:لا:وقلت

بضقرمكتوفايقادفطلاتاهماذبفروةكدأبهم

الوافر]:أمنالأخمرخلفمحرفيابووأنشدني:هثامابنقال

بحرتثارسراعهمكأنوأذركوناالطريقعننصد

.اسحاقابنغيرعن،مجريالغيلفيعتبقمدل:وقوله

زهير:بنلمعاوبةأخرىقصيدة

الوافر]أمنايضااسامةأبووقال:اسحاقابنقال

رسولأعنيمبلغمنالا

بدبىيوممرديتغلمالم

صرعىانقومسراةتركتوتد

بذيىببطنعليكمالتوقد

عزميالغمراتمنفنخاه

وخديالأنجواءمنومتقلبي

مستكينأرادكلمنواتت

كربيومدعانياذاوكتت

نقسياخبنتولوفأسععني

وأزميالغمئفاكشفارذ

يديهعلىتركتقذوقرن

بحرىاختلطوااذالهدلقت

بذريومصتعيكانفذلك

علمتمكماالسنينفياخوكم

يزدهينيلالكمومقدائم

خوضاالحماءالضرةاخوض

اللاعلىاسامةلأبيقصيدةتركت:هامابنقال

0الإكثاركراهة

لطيفيثئتهامغلغلة

الكفوفبجتبيكبرقتوقد

نقيفحدجرؤوسهمكأن

خصيفداهيةانقومخلاف

الحصيفوالأفراللهوعون

وقوفأعداءجمعودونك

نزيفمكلوئمكراشبجتب

ص.داعالأضحابمن

حليفاؤذلكمثلفياخ

والأنوفالمشافركلحاذا

قصيفغضنكانهينوء

حفيفلعاندها"

عزوفمدارا؟اخووقنل

صريفله!ايزاللاوحرب

اللفيفوالأتسىالسليلجنان

الشفيفالجأهالكلبمااذا

والثاني؟منهابيبأولفيالابدرذكرفيهاليس
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أباها:تبكيعتبةبنتلهندقصيدة

]:المتقاربأمنبدريوماباهاتنكيربيعةبنعتبةبنتهندوقالت:اسحاقابنقال

سرفيبدفعجودا!عيني

غدوةرفطهلهتداعى

اسيافهمحديذيقونه

الترابوعفيريخرونه

راسياجبلالناوكان

أعنهفلمبريفأما

عتبة:بنتلهندأخرىقصيدة

يتقل!تلمختدفخيرعلئ

الماللمتوبنوهاشبمبنو

عطحتقذمابضديغلونه

سل!تقذعارياونجههعلى

العشمتكثيرالمراةجميل

-.ماخيرمنفأؤيي

]:الطويلأمنأيضأهندوقالت

نغالبهبشيئءنأتيفعاويابىفيسوؤنادفرناعلينايريب

؟!صاحبهماتاؤماتانآمرؤيراعغالببنلؤيمققتيل!بغد

مواهبهبالجزيلوتقدوتروحمرزاززئتقديويمزثألا

اعاتبهفسوفيوماالقةفانمالكأعنيسقيانأبافأنجلغ

ئطالبهمولىالناسفيامرىءلكلانه؛الحربيسعرحرثكانفقد

لهند0ينكرهابالشعرالعلماهلوبعض:هثامابنقال

عتبة:بنتلهندأخرىقصيدة

]:الكاملمجزوءأمنايضأهندوقالت:اسحاقابنقال

رجاليهكهلكهلكاراىمقعينالله

وباكيهالنائباتفيغداليبافيرثيا
الواعيهتلكغداةبالقلبيومغادرواكم

خاويهانكواكباذاشالستفيغيمثكلمن

حذاري!هخقفال!يومأرىماأخذزكتتقذ
مواميهالغداةفأتاأرىماأخذركتتقد

معاويهأئمويحياغدا:قائلبمارثيا

لهند.ينكرهابالشعرالعلمأفلوبعض:هشامابنقال

عتبةةبيتلهندأخرىقصيدة

الرجز]:أمنأيضأصتبةبنتهندوقالت:اسحاقابنقال

الرقبهشديدشيخأعتبهبكيعينيا
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المقلبهيوميذفعالصنمغبهيوميطعم

مستلبهملهوفةحربهعليهاني
؟بغار؟يثربةلنهبطن

سلهبهجوادكلمقربهالخيولفيها

بدر:يومفيمسافربنتلصفيةقصيدة

القليباهلتنكي،منافعبدبنشمسعبدنجناميةبنعمروابيبنمسافرأبيبنتصفئةوقالت

]:البسيطأمنمصابهموتذكر،قريشمنبدبىيومأصيبواالذين

يقدلمالسمسوقرنالنهارحدالرمدعائرقذاهالعيننمنيا

أمدالىمناياهماخرزتهمقدمعااكرمينسراةأنأخبرت

ولدعلىأمغداتئذتغط!ولم،الركاباضحاببانقوموفر

بعدمنتبكينفمابكيتوانقرابتهمتتسيئولاصفيقومي

عمدذيغيرمتهاالسمكفأضبحفانقصفتالبيتسماءسقوبكانوا

بالشعر.العلماهلبعض؛سقوبكانوا:بيتهاانشدني:هشامابنقال

مسافر:بنتلصفيةأخرىقصيدة

أمنايضامسافبربنتصفيةوقالت:اسحاقابنقال

للفلعيبئمنياالا

يسقيدالجكغمربيئ
وذغريفليثوما
وثاثشنلينابو

تولىواذكحبي
صاحساثموبالك!

ا!حخلاالطاعنوأتت

الى،غريفليثوما:قولهاويروى:هشامابنقال

:الحارثبنعبيدةترثيأ8لاثةبنتهند

بنعبادنجناثاثةبتتهندوقالت:اسحاقابنقال

]:الطويلأمن

وسوددامخداالضقراءضمنلقد

غربةلأضياففآنجكيهعبيدة

شتو؟كلفيللأقواموبكيه

زقرةوالريح،للأيتاموبكيه

الهزج]:

فاندفعهاجكي
الدانالغيثخلال

وأسناناطافير
غرثانالبطششديد
ألوانالقوموجوه

ذكرانانجيضرم
نآمربدمتهاء

قبله.اللذينالبيتينمنمفصولأاخرها

المطلبعبدبنالحارثبنعبيدةترثي،المطلب

والعقلاللمثوافراصيلاوحلما

كآلجذللأشعثتفويوازملبما

المحلمنالسماءافاقاخمراذا

تغليازبدتطالماقدبىوتشبيب
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ضوءهاماتقذالنيرانتضبحفان

القرىلملتمسأؤليللطارق

لهند0ينكرهابالشعرالعلمأهلواكثر:هشامابنقال

"هشاملابنالسيرة"

الجزلبالحطبيذكيهنكانفقد

رسلعلىلديهاضحىوممنمتتبح

:الحارثبنالنضرأخاهاتبكيالحارثبنتقتيلة

]:الكاملأمنتبكيه،الحارثبنالنضرأختالحارثبنتقتيلةوقالت:اسحاقابنقال

موققوأتتخامسيماصبحمنمطئةالاثيلانراكبايا

تخفقالنجائببهاتزالانماتحيةبانميتابهاابلغ

تخنقوأخرىبواكفهاجادتمسفوحةوعبرةاليكمني

؟!ينطقلاميتي!نممعكيفام؟!ناديتهانالنضريسمعنهل

معرقفحلوالفحلقومها،فيكريمةضنءخيرياامحمد

المحنقالمغ!ظوهو،الفتىمنورئمامنتتلوضزككانما

يتفقمابهيقلومابأعزفليتفقنفدييماقابلكتتاؤ

يغتقعنقكانانوأحقهمقرابةأسرتمنافربفالنضر

تشفقهناكأزحائملفهتنوشهأبيهبنيلسيوفظفت

موثقعانوفوالمقئدرسفمتعبأالمنيةالىيقادصبرا

قتله،قبلهذابلغني"لو:قالالشعرهذابلغهلمااللهرسولان-:أعلموالله-فيقال:هثامابنقال

".عليهلمنتت

شرال.فياؤرمضانشهرعقبفيبدبىمنىلمج!هاللهرسولفراغوكان:اسحاقابنقال

بالكدرسليبمبنيغزوة

بنييريدبنفسهغزاحتى،لياليسبعالأبهائقملم،المدينة-سوواللهرسولقدمفلما:اسحاقابنقال

سليبم.

.مكتومإمابنإوالغفاريغزفطةنجنسباعالمدينةعلىواستعمل:هشامابنقال

ولمالمدينةالىرجعثم،ليالثلاثعليهفأقامالكذر،:لهيقالمياههممنماةفبلغ:اسحاقابنقال

فريش.منالاسارىجلتلكاقامتهفيوأقدي،القغدةوذاشؤاليبقيةبهافأقامكيدا،يلق

لرحسريم!ئمور

الشويقغزوة

اسحاقبنمحمدعن،البكائيئعبداللهبنزيادحدثنا:قال،هثامبنعبذالملكمحفدأبوحدثنا:قال

:قال،المطلبي
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السويق:غزوةسبب

السنة،تلكمنالمشركونالحجةتلكوولي،الحجةذيفيالسويقغزوةحزبنجنسفيانابوغزاثم

بنعبداللهعن،اتهملاومن،رومانبنويزيدالزبير،بنجعفربنمحمدحدثنيكما-سفيانابوفكان

يصمقالأنذربدر؛منقريشفلورجعمكةالىرجعحين-الأنصاراعلممنوكان،مالكبنكعب

الئجديةفسلك،يمينهليبرقريشمنراكبمائتيئفيفخرج،عشحمحمدايغزوحتىجنابيمامنماءرأسه

أتىحتىالليلمنخرجثم،نحوهاوبريدعلىالمدينةمن،ثيب:لهيقالجبلالىقناةبصذرنزلحتى

فانصرف،وخافهبابهلهيفتحانفأبى،بابهعليهفضرب،أخطببنحييفأتى،الليلتحتالنضيربني

له،فأذنعليهفاستأذن،كتزهموصاحبذلكزمانهفيالنضيربنيسيدوكان،مشكيمبنسلامالىعنه

قريشمنرجالافبعث،اصحابهأتىحتىليلتهعقبفيخرجثم،الناسخبرمنلهوبطنوسقاهفقراه

منرجلابهاووجدوابها،نخلمنأضوايىفيفحزقوا،العريض:لهايقالمنهاناحيةفاتواالمدينةالى

.الناسبهمونذر،راجعينانصرفواثمفقتلوهما،لهماحرلثفيلهوحليفاالأنصار

:القتالالىس!النبيخروج

ابنقالفيما؛لبابةأبووهو-المنذرعبدبنبثيرالمدينةعلىواستعملطلبهمفي!اللهرسولفخرج

أزوادمنارواداراواوقد،واصحابهسقيانأبوفاتهوقدراجعا،انصرفثمانكدر،قرقرةبلغحتى-هثام

ياعحي!:اللهرسولبهمرجعحينالمسلمونفقالللنجاء،منهايتخففونالحرثفيطرحوهاقدالقوم

"نعم".:قال؟غزوةتكونانلنااتطمع،الفهرسول

:النزوةهذهتسميةسبب

أزوادهممنالقومطرحماأكثران-عبيدةابوحذثنيفيما-السويقغزوةسميتوانما:هثامابنقال

السويق.غزوةفسميتكثير،سويتيعلىالمسلمونفهجم،السويق

مشكم:بنسلاميماخسفيانلأ.ىقصيدة

]:الطويلأمنمشكيمنجنسلامبهصنعلمامتصرفهعندحزببنسفيانابووقال:اسحاقابنقال

اتلومولماتدنمفلملحل!واحداالمدينةتخيرتواني

مشكمبنسلاممنيعجلعلئمدامةكميتافرؤانيسقاني

ومغنمبعزانجشزلأفرحهاكنولمقلتالجيشتولىولما

جرهمشماطيطلالؤيصريحوانهمسر،القومفان؛تأمل

معدمخفةغيرمنساغباأتىراكبليلةبغضالأكانوما

امرذيغزوة

نجداغزاثممنها،قريبااو،الحخةذيبقيةبالمدينةاقام،الئويقغزوةمن!كدءاللهرسولرجعفلما

امر.ذيغزوةوهي،غطفانيريد



ضنتاعبنيامر/ئخرانمقالونغزوة

936

ا،هشاملابنالسيرة"

.هشامابنقالفيما؛عفانبنعثمانالمدينةعلىواستعمل

فلبثكيدا،يلقولمالمدينةالىرجعثم،ذلكمنقريباأو،كلهصفرابنجدفأقام:اسحاقابنقال

منه.تليلاالااو،كلهالأولربيعشهربها

بحرانمقالفرعغزوة

.هشامابنقالفيما؛مكتوبمأئمابنالمدينةعلىواستعملقريخثأ،يريد!اللهرسولغزاثم

وجمادىالاخرربيعشهربهافأقام،الفرعناحيةمنبالحجازمغدنابحرانبلغحتى:اسحاقابنقال

كيدأ.يلقولمالمدينةالىرجعثم،الأولئ

قينقاعبنيامر

:الإسلامالىقينقاعبنيصوقفياليهودبدعويك!اللهرصول

ناقينقاعبنيحديثمنوكان،قينقاعبنيافر--جمضاللهرسولغزومنذلكبينفيما-كانوقد:قال

منبقريشنزلمامثلاللهمناخذروايهود،مغشر"يا:قالثم،قينقاعبنيبسوقجمعهم!اللهرسول

يا:قالوا."اليكماللهوعهدكتابكمفيذلكتجدون،مرسلنبئافيعرقتمقدفاثكموأسلموا،،الئفمة

انا،فوصةمتهمفأصبتوبالحربلهمعلملاقوم!القيتأنكيغزنكلا؟!قومكاناترىانكمحئد،

.الناسنخنأنالتغلمنحارنجناكلئقوالله

،عباسابنعن،عكرمةعنأوجبيربنسعيدعن،ثابثبنزيدلالمولىفحدثني:اسحاقابنقال

!قذاتمهادوبتسجهنصإكوتخنروتمننلبوتكونائفذيفأقل:فيهمالاالاياتهؤلاءنزلما:قال

تقتلف)!ير،وقريخثيى-لمجوواللهرسولاصحابمنبدراصحاب:اي"أتقعافثتينفىءايبملكغصان

لعنرصلف1ذفىإتيشآ.منينصر.يؤبدوأدنهرأهـانعبنئثلئيزيرؤنهم!افر:وأضرىأدنوسبيل

.]13-12:عمرانل11!"الائضلي!اؤ!

وبينبينهممانقضوايهوداولكانواقينقاعبنيان:قتادةبنعمربنعاصموحدثني:اسحاقابنقال

وأحد.بديىبينفيماوحاربوايك!ضاللهرسول

:قينقاعبنيحربشب

بنيأمرمنكان:قال،عوفيابيعن،مخرمةبنالصنسوربنجعفربنعبدالهوذكر:هشامابنقال

فجعلوابها،صائنيإلىوجلست،قينقاعبنيبسوقفباعتهلها،بجلبقدمتالعربمنامرأةأنقينقاع

انكشفتقامتفلماظهرها،الىفعقدهثوبهاطرفالىالصائغفعمد،فأبتوجهها،كشفعلىيريدونها

فشدتيهوديا،وكان،فقتلهالصائغعلىالمسلمينمنرجلفوثب،فصاحثبها،فضحكواسوءتها،

الشرفوقع،المسلمونفغضبيهود،علىالمسلمينالصن!لماهلفاستضرخ،فقتلوهالصن!لمعلىاليهود

.قينقاعبنيوبينبينهم
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:قينقاعبني!اللهرسولحصار

علىنزلواحتى!اللهرسولفحاصرهم:قال،قتادةبنعمربنعاصموحدثني:اسحاقابنقال

موالي،فياخسقمحمد،يا:فقال-منهمالفهامكنهحين-سلولانجنابيئبنعبداللهاليهفقام،حكمه

فاعرض:قال،مواليفيإخسقئحمديا:فقال،!اللهرسولعليهفابطا:قال،الخزرجحلفاءوكانوا

.!اللهرسولدزعجيبفييدهفاذخل،عنه

0الفضرلذات:لهايقالوكان:هثامابنقال

:سلولابنأبيبنوعبدالله-!اللهرسول

ظللا،لوجههراؤاحتى!اللهرسولوغضب"أزسفني"،:!اللهرسوللهفقال:اسحاقابنقال

دارعوثلاثمائةحاسبرازبعمائةمواليفيتحسنحتىازسلكلاواللهلا:فالأزسلني"!إ"ؤبحك:قالثم

فقاذ:قالالدوائر،اخشىأفرؤواللهاني!واحد؟تجغدا؟فيتحصدهموالاسودالاخمرمنمنعونيقد

لك"0"همب!:اللهرسول

وكانتالعتذر،عبدبنبشيراياهممحاصرتهفيالمدينةعلى!اللهرسولواستغمل:هثامابنقال

ليلة0عثرةخمساياهممحاصرته

لما:قال،الصامتبنعبادةبنالوليدبنعبادةعن،يسابىنجناسحاقابيوحدثني:اسحاقابنقال

عبادةومشى:قال،دونهموقام،سلولأنجنأبيئبنعبداللهبأمرهمتشئثفاللهرسولقينقاعبنوحاربت

ابي،بنعبداللهمنلهمالذيمثلحلفهمنلفمعوفيبنياحدوكان!ك!اللهرسولالىالصامتبن

الله،رسوليا:وقال،حلفهممن!رسولهلىالىوجلعزاللهالىوتبزأ-جوو،اللهرسولالىفخلعهم

ابيئبنعبدالهوفيففيه:قال،وولايتهمالكفارهؤلاءحلفمقوابزأوالمومنينفيورسولهاللهاتولى

شئتؤفمومنبعصيبضمتمنردي!:أنرد،دنعتىالجؤئتشذوالاامنوا0أئذبنأبهأيها:المائدة!نالقصةهذهنزلت

اني:وفوله،ابيئبنكعبدالله:اي"ئرشظوبهمفىالذبن!فترىألظمينأتنومبقدىلاأللهانمنهتمف!ن!

فىفيتميراعندم!ئنأترأؤيألفتح؟قىأنأدهفسىد؟لريرتصيبناأننخثىيقودونفعتم)يسرعوتالدواضأخش

قودالىالقصةثم"،أيئن!مبتد!أقهأقسواالذينأه!،ءامنوا0الذينويقولىندمب!أنفسهغفىأمزوامأ

عبادةلتوفيوذلكجمعون!،وهتمالزممؤةولؤتونأدندؤيقيئونائذين.امنواوالذيئورسودمأدلهرديهمأإئفا:تعالى

والذيئورمئوابرأدئهيؤلأومن.وولايتهموحلفهمقينقاعبنيمنوتبرئهامنواوالذينورسولهاللهالضامتبن

-56].51:الماندةأ!،الندبونهصأطوصد!ف!ناموا0

نجدمياهمنالقردةاليحارثةبنزيدسرية

ابووفيها،قريشعيراصابحينفيها؛يظاللهرسولبعثهالتيحارثةبنزيدوسرية:اسحاقابنقال

كانواالتيطريقهمخافواقريثأأنحديثها:منوكاننجد؛مياهمنماءالقردةعلىحرببنسفيان

ابوفيهمتجازمنهمفخرج،العراقطريقفسلكوا.-كانمابدروقعةمنكانحين-الشامالىيسلكون
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له:يقالوائلبنبكربنيمنرجلاواستأجروا،تجارتهمعظموهيكثيرةففمةومعهحرببنسفيان

الطريق.علىذلكفييدلهمحيانبنفرات

سهم.لبنيحليف،عخلبنيمنحيانبنفرات:هشامابنقال

وماالعيرتلكفأصابالماء،ذلكعلىفلفيهم،حارثةبنزيدجمي!اللهرسولوبعث:اسحاقابنقال

لمجف.اللهرسولعلىبهافقدم،الرجالواعجزهفيها،

قريسا:فيهايؤنبثابتبنلحسانكلمة

]:الطويلأمنالطريقتلكلاخذهمقريشايؤنبالآخرةبدبىغزوةفيأحدبعدثابمببنحسانفقال

الاواركالمخاض5كاقواجلاددونهاحالقدالسأمفلجاتدعوا

الملائكوأيخديحقاوأتصارهرئهمنحوهاجروارجاليبأيخدي

هنالكالطريقليسلها:فقولاعالحبطنمنللغورسلكتإذا

عبدبنالحارثنجنسفيانأبوعليهنقضهاثابمبنجنلحسانأبياتفيالابياتوهذه:هشامابنفال

موضعها.في،اللهشاءان،ونقيضتهاوسنذكرها،الماللب

الأشرفينكعبمقتل

حارثةبنزيخدوقدم،بدبىأصحابأصيبلماأنهالاشرفبنكغبحديثمنوكان:اسحاقابنقال

منبالمدينةمنالىلمجفالدرسولبعثهمابشيرين؛العاليةأهلإلىرواحةبنوعبدالله،السافلةاهلالى

أبيبنالمغيثبنعبدالدحذثنيكما-المشركينمنقتلمنوقتلعليه-وجلعز-اللهبفتحالمسلمين

بنوصالح،قتادةبنعمربنوعاصم،حزبمبنعمروبنمحمدبنبكرابيبنوعبدالله،الطفريبردة

ثمطييء،منرجلاوكان-الاشرفبنكعبقال:قالوا-حديثهبعضحدثنيقدكل،سفلبنامامةأبي

الذينهؤلاءقتلمحمداأترونهذا؟أحن:الخبربلنهحين-النضيربنيمنأفهوكانت،نبهانبنيأحد

كانلئنوالله،الناسوملوكالعربأشراففهؤلاء،رواحةبنوعبداللهزيدأيعني؟!الرجلانهذانيسمي

مكة،قدمحتىخرجالخبراللهعدوتيقنفلماظهرها،منخيزالأزضلبطنالقومهؤلاءأصابمحفد

شمسعبدبناميةبنالعيصابيبنتعاتكةوعندهالسفميضبيرةبنوداعةابيبنالمطلبعلىفنزل

أصحابوينكيالأشعار،وينثديك!ي!اللهرسولعلىيحرضوجعل،واكرمتهفأنزلته،منافعبدبن

]:الكاملأمنفقال،ببدبىأصيبواالذينقريمثبىمنالقليب

فريش:قتلىيبكيكعب

وتدمعتستهلبديىولمثلأفلهلمهلكبذيىرحاطحنت

تصزعالملوكانتنعدوا؛لاحياضهمحولالناسسراةقتلت

الضيعاليهتأويبهجةذيماجدأنجيضمنبهاصيبقذكم

ويربعيسودأثقاليحمالأخلفتالكواكباذااليدينطلق

يجزعكغبأظلالاشرفانجنان:بسخطهمأسراقواثمويقول
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وتصدعبأفلهاتسوخظلتقتلواساعةالأزضفليتصدقوا

يسمعلامرعشأأعمىعاشاؤبطغنهالحديثأثرائذيصار

وجدعواالحكيمابيلقتلخشعواكلهمالمغيرةبنياننئنت

وتئعالمهلكينمثلنالماومنئهعتدهربيعةوانجنا

ويجمعالصالحاتيبنيالئاسفيهشامهمنجنالحارثاننئئت

الأروعالكريمالحسعبعلىيحميدائمابالجموعيثربليزور

.اسحاقابنغيرعن؛بسخطهماسزو:،تغ:قوله:هثامابنقال

:الأشرفبنكعبعلىبرد8لابتبنحسانكلمة

]:الكاملأمنفقال-عنهاللهرضي-الأنصاريثابببنحسانفاجابه:اسحاقابنقال

يسمعلامجدعاوعاشمتهبعبرهعلثملكغبابكى

وتدمعالعيونلهاتسحقتلىمتهمبديىببطنرأيتولقذ

يتبعالكليبةالىالكليبشيهراضعاعبداابكيتفقدفآنجكي

وصرعواقاتلوهقومأواهانسيدامناالرخمنشفىولقد

يتصةعلخوفهيظلشع!قلئهمنمتهمواقلتونجا

.اسحاقابنغيرعن؟لكغبابكى:وقوله،لحسانيتكرهابالشعرالعلماهلواكثر:هشامابنقال

:الأشرفبنكعبتجيبعبداللهبنتميمونة

بنأميةبنيفيحلفاءكانوابليمنبطننمريدبنيمن-المسلصينمنامراةوقالت:اسحاقابنقال

كعبا.تجيب-الجعادرة:لهميفالزيد

ويكرلها،الابياتهذهيكربالشعرالعلمأهلواكثر؛عبداللهبتتميمونة:اسمها:اسحاقابنقال

]:الطويلأمنالأشرفبنلكغبنقيضها

بناصبوليسىقثلىعلىيبكيتحننيكلالعبدهذاتحنن

غالببنلؤيبمثليهاوعلتواهلهلبديىيبكيمقعينبكت

الأخاشببينكانمقبهممايرىبدمائهمضرجوااثذينفليت

والحواجباللحئفوقمجرهموينصروايقيننعنحقأفيغلم

عبدالله:بنتميمونةيجيبالأشرفبنكعب

]:الطويلأمنفقال،الأشرفبنكعبفأجابها

مقاربغيرمتهيأتيانقولعنلتسلمواسفيهامتكمفازجرواالا

؟!كاذبغيروذهماتانيلفويمبعئر؟ابكيكتتأنأتشتمني

بالجباجبمخدهمقويمماثروذاكزبقيتمالبافيفاني

الثعالبوجوهفآختالتالشرعنبمغزليمريدكانتلقذلعمري
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غالبنجنلؤيحئيئبشتمهمانوفهمتجدانمريدفحن

الأخاشببين،الفهوبيت،وفاةلجغديىمريدمننصيبيوهبت

كما-ىلمجداللهرسولفقال،اذاهمحتىالمسلمينبنساءفشثبالمدينةالىالاشرفبنكعبرجعثم

عبدبنيأخونجن-مسلمةمحمدلهفقال؟"الأشرفبانجنلي"من-:بردةابيبنالمغيثبنعبداللهحدثني

مسلمة،بنمحمدفرجعذلك"،علئقدزتان"فآقعل:قال،افتلهأتا،اللهرسوليابهلكآنا:الأشهل

تركت"لم:لهفقالفدعاه-لمج!اللهلرسولذلكفذكر،نقسهبهيغلقماالأيشربولاياكللاثلاثافمكث

عليكاتمادا:فقاللا!امبهلكأفينهلأذريلاقولألكقلت،اللهرسوليا:فقالوالثئراب؟"الطعام

ذلك"،منحلفيفأنتم؛لكمبداما)قولوا:قال،نقولانمنلنابدلاانه،اللهرسوليا:فقالالجهد"

وكان،الأشهلعبدبنيأحدنائلةابووهو،وقشبنسلامةبنوسلكانمسلمةبنمحمدقتلهفيفاجتمع

بنأوسبنوالحارث،الأشهلعبدبنياحدوقشيىبنبشرابنوعثاد،الرضاعةمنالأشرفبنكغباخا

الاشرفبنكعباللهعدوالىقدمواثم،حارثةبنيأحدجنرابنعبسوابو،الاشهلعبدبنيأحدمعافي

يقولنائلةأبووكانشعرا،وتناشدا،ساعةمعهفتحدث،فجاءه،نائلةاباسلامةبنييعلكانياتوهانقبل

أفعل،:قال،عنيفاكتملكذكرهاأريدلحاجةجئتكقداني!إالاشنرفابنياويخحك:قالثمالشعر،

عناوقطعتواحد؟،قوسيىعنورمتئا،العرببهعادتناالبلاء،منبلاةعليناالرجلهذاقدومكان:قال

ابنأنا:كعبفقال،عيالناوجهدجهدناقدوأصبحنا،الانفسوجهدت،العيالضاعحتى،السبل

قدإني:سلكانلهفقال،اقولماإلىسيصيرالافرانسلامةابنيااخبرككتتلقدواللهاما،الأشرف

نأاردتلقد:قالابناءكم؟!أترهنونني:فقال،ذلكفيوتحسنلكونوثقونرهنكطعاماتبيعنااناردت

منونرهنكذلكفيوتحسنفتبيعهمبهماتيكأنأردتوقد،راص!مثلعلىاصحابامعيانتفضحنا،

فرجع:قاللوفاء،الحلقةفيان:قالبها،جاووااذاالسلاحينكرألأسلكانوأراد،وفاةفيهماالحلقة

عندفاجتمعوا،اليهفيجتمعواينطلقواثمالسلاحياخذواانوامرهم،خبرهفاخبرهم،اصحابهالىسلكان

!ون.اللهرسول

يثربأفلأشبوأنتنساءنانرهنككيف:قال؟نساءكمأترهنوني:قال:ويقال:هثحامابنقال

أبناءكم؟اترهنوني:قالواعطرهم؟!

مشى:قال-عنهمااللهرضي-عباسابنعن،عكرمةعنزيد،بنثورفحدثني:اسحاقابنقال

رجعثمأعتهم"الفهم،اللهاسممحلى"اتطلقوا:فقال،وجههمثمانغرقد،بقيعالىيكيه!اللهرسولمعهم

وكان،نائلةأبوبهفهتف،حضنهالىانتهواحتىواقبلوامقمر؟،ليلةفيوهو،بيتهالى!اللهرسول

أصحابوان،محاربامرؤانك:وقالتبناحيتها،امرأتهفاخذت،ملحفتهفيفوثب،بعرسيىعفدحديث

إنيوالله:فقالت،أيقظنيلمانائماوجدنيلو،نائلةابوانه:قال،الساعةهذهفيينزلونلاالحرب

ساعةمعهمفتحدثفنزل،لاجابلطغنبماالفتئيدعىلو:كذبئلهايقول:قالالثر،صوتهفيلأعرف

هذه؟ليلتنابقيةبهفنتحدثالعجوزشغبالىتتماشىانالاشرفابنيالكهل:قالواثم،معهوتحدثوا

،يدهشئمثم،راسهفودفييدهشامنائلةاباانثم،صاعةفمشوا،يتماشونفخرجوا،شئتمان:قال
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عادثم،ساعةمشىثم،اطمأنحئىلمثلهاعادثم،ساعةمثىثم،قطاعطرطيبأكالليلةرايتما:فقال

قالشيئأ،تغنفلماسيافهمعليهفاختلفت،فضربوه،اللهعدؤاضربوا:قالثم،راسهبفودفاخذلمثلها

اللهعدوصاحوقد،فاخذتهشيثأ،تغنيلااسيافنارايتحينسيفيفيمقولأفذكرت:مسلمةبنمحمد

بلغتحتىعليهتحاملتثم،ثنتهفيفوضعته:قالنار،عليهاوقدتوقدالأحضنحولنايبقلمصيحة

بعضأصابه،رجلهفيأوراسهفيفجرحمعافيبناؤسبنالحارثاصيبوقد،اللهعدوفوقع،عانته

أشندناحتىبعافيعلىثم،قريظةبنيعلىثمزيد،بناميةبنيعلىسلكناحتىفخرجنا:قالاسيافنا،

يتبعاتاناثمساعةلهفوقفنا،الدمونزفه،اؤسيىبنالحارثصاحبناعليناابطاوقد،العريضحرةفي

الينافخرج،عليهفسلمنا،يصليقائموهو،الليلاخر!اللهرسولبهفجئنا،فاحتملناه:قالآثارنا،

يهودخافتوقدفاصبحنااهلنا؛الىورجعنا،فرجعصاحبنا،جرحعلىوتفل،اللهعدوبقتلفأخبرناه

نفسه.علىيخافوهوالايهوديبهافليس،اللهبعدؤلوفعتنا

:الأشرفابنقتلفيمالكبنلكعبشعر

الوافر]:أمنمالكبنكعبفقال:اسحاقابنقال

النضيرمضرعهبغدفذئتصريعاكغ!ثمتهمفغودر

ذكورمشفرةبايدين!اعلتهوقدثمالكفينعلى

يسيركغباخاكغبالىليلادسقاذمحفدبامر

جسورثقيمااخوومحموذبمكرفاتزلهفماكره

ذلكحديثفياللهشاءانسأذكرهاالنضيربنييومفيلهقصيدةفيالابياتوهذه:هشامابنقال

.اليوم

:الأشرفبنكعبقتلفي"لابتبنلحسانكلمة

[منالحقيقأبيبنسلأموقتلالاشرفبنكغبقتليذكرثابتبنحسانوقال:اسحاقابنقال

:]الكامل

الأشرفابنياواتتالحقيقابنيالاقيتهمعصابةدزلفه

مغرفعرينيفيكاسدمرحااليكمالخفافبالبيضي!نمرون

ذففببيضبىحتفافسقوكمبلادكممحلفياتوكمحتى

مجحفامرلكلمستضغريننبيهمدينلنضرمستتصرين

ابنغيرعن؛ذفف:وقوله،اللهشاءان،موضعهفيالحقيقابيبنسلأمقتلوساذكر:هامابنقال

.اسحاق

وحوئضةفحئصةامر

-مسعوببنمحيصةفوثبفافتلوه"،يهودرجالمنبهظفرتم"من:جم!ي!اللهرسولوقال:اسحاقابنقال
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بنالحارثبنحارثةبنمخدعةبنعدفيبنعامربنكغببنمسعودبنمحيصة:ويقال:هشامابنقال

تجارمنرجل-سبينةابن:ويقال:هشامابنقال-سنينةابنعلى-الاوسبنمالكبنعمروبنالخزرج

محيصة،منأسنوكان،يسلملمذاكاذمسعودبنحويصةوكان،فقتله،ويبايعهميلابسهمكانيهود

ماله،منبطنكفيشخبملرفيواللهامااقتلته؟!،اللهعدؤافي:ويقول،يضربهحوئصةجعلقتلهفلما

لاؤلكانانفوالله:قال،عنقكلضرنجتبقتلكامرنيلومقبقتلهامرنيلقدوالله:ففلت:محيصةقال

عنقكبضربامرنيلووالله،نعم:قاللقتلتني؟!بقتليمحمدامركلوآدثه:قال،حوئصةاسلام

حويصة.فاسلم،لعجبهذابكبلغديناانوالفه:قال،لضربتها

محيصة.أبيهاعن،محيصةابنةعن،حارثةلبنيمولىالحديثهذاحدثني:اسحاقابنقال

]:الطويل[منذلكفيمحيصةقال

قاضببأنجيضذقراهلطئقتبقتلهامر!لوأميابنيلوم

بكاذبفلشأصؤنجهمامتىصقلهاخلصالملحكلونحسابم

ومأرببضرىبينمالناوانطائعاقتلتكانيسزنيوما

ببنيطزاللهرسولظفرلما:قال،المدنيعمروأبيعن،عبيدةابووحدثني:هشامابنقال

رسولفامر،الخزرجعلىالاوسحلفاءوكانوااليهود،منرجلاربعمائةمننحوامنهمأخذ،فريظة

الى-لمجدءاللهرسولفنظر،ذلكويسرهم،اعناقهمتضربالخزرجفجعلت،اعناقهمتضرببأن!الله

بينالذيللحلفذلكأنفطن،فيهمذلكيرفلمالاوسالىونظر،منشبشرةووجوههمالخزرج

فدفع:الاوسالىفدفعهمرجلا،عشراثناالاقريظةبنيمنبقييكنولم،قريظةبنيوبينالاوس

اليهمدفعممنفكان"،فلانوليذفففلان"ليضرفي:وقال،قريظةمنرجلاالاوسمنرجلينكلالى

وابو،نيايىبنبردةأبيوالىصنععودنجنمحيصةالىفدفعه،قريظةبنيفيعظيماوكانيهوذا،بنكغب

"ليضرني:وقال،الاضحىفيالمغزمنجذعايذبحأنفي-لمج!اللهرسوللهرخصالذيهوبردة

فقال،عليهفاجهزبردةأبووذففتقطعلمضربةمحيصةفضربه"،بردهأبوعليهوليذفف،ئحئصة

واللهأما:حوئصةفقال،نعم:قاليهوذا؟!بنكعباقتلت:محيصةلاخيه-كافراوكان-حويصة

لومنبفتلهامرنيلقد:محيصةلهفقال،محيصةياللئيمانك،مالهمنبطنكفينبتقدشخملرفي

فيغجبالليلمنيتيقظجعلأنهفذكروامتعخبا،عنهذهبثم،قولهمنفعجب،لقتلتكبقتلكامرني

فقال،فأشلم-لمج!النبيأتىثم،لدينهذاانوال!ه:يقولوهو،أصبححتى،محيصةاخيهقولمن

كتبناها.قدابياتاذلكفيمحئصة

وشهروشغبانورجباالاخرةجمادىبخرانمنقدومهبعدع!اللهرسولاقامةوكانت:اسحاقابنقال

.ثلاثسنةشراليفياحل!غزوةقريشوغزثه،رمضان

هه5
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اللهرسولعلىوالسلائموالضلاةلله،الحمذ

أخدغزوة

بنوعاصم،حئانبنيحيىبنومحمد،الزهرقيمسلبمبنمحمدحدثنيكما-أحدحديثمنوكان

قدكلهمعلمائنا،منوغيرهممعاذ،بنسعدبنعمروبنعبدالرحمنبنوالحصين،قتادةبنعمر

أحد-يومعنالحديثهذامنسقتفيماكلهحديثهماجتمعوقدأحد،يومعنالحديثبعضحدث

منهم:تالهمنأوتالوا،

حرببنسفيانابوورجع،مكةالىفلهمورجع،القليبأصحابقريشكفارمنبدبىيومأصيبلما

ممنقريشمنرجالفي،أميةبنوصفوان،جهلابيبنوعكرمة،ربيعةابيبنعبداللهمشى،بعيره

منالعيرتلكفيلهكانتومنحرببنسفيانأبافكلموابدر،يومواخوانهموابناوهمآباؤهمأصيب

حربه،علىالمالبهذافاعينونا،خياركموقتلوتركمقدمحمداان،قريشمعشريا:فقالوا،تجارةقريش

ففعلوا.مئا،أصاببمنثأرنامنهندركفلعفنا

ينفقونكفروأالذجمت)إق:تعالىاللهانزل-العلمأهلبعضليذكركما-ففيهم:إسحاقابنقال

جهتصإككؤواوالذينيتبولثثثمح!ترةعلتهضتكوتثثمفسيتفونهااللهسيلعنلصحذواأمؤدهر

36].:الأنفال1!!يحثروت

:للحربقريشاجتماع

باحايشها،العيروأصحابحرببنسفيانأبوذلكفعلحين-جمعاللهرسرللحربقريمثقفاجتمعت

تهامة.وأهلكنانةقبائلمنأطاعهاومن

المشركين:معوبخرجىطعليهالنبييدينسىالجمحيعزةأبو

عياليذافقيراوكانبدر،يوم!كح!اللهرسولعليهمنقدالجمحيعبداللهبنعمروعزةابووكان

فمن،عليئفافننعرقتها،لهدوحاجبماعياليذوفقيراني،اللهرسرليا:فقال،الأسارىفيوكانوحاجبما،

معنا،فاخرج،بلسانكفاعناشاعز،امرؤانك،عزةأبايا:أميهبنصفوانلهفقالعصرو،اللهرسرلعليه

رجعتانعلياللهفلك،بنفسكفاعنا،بلى:قال،عليهأظاهرأناريدفلاعليمنقدمحمداان:فقال

يسيرعزةأبوفخرجويسر،عسرمنأصابهنمايصيبهنبناتيمعبناتكأجعلأنأصبتوان،أغنيكأن

]:السريعأمنويقول،كنانةبنيويدعو،تهامةفي

حاموأبوكمحماةأتتمالرؤانممناةعبدبنيايها

اسلاميحللاتسلمونيلاالعامبغدنضركمتعدؤبيلا

كنانة:بنييحرضالجمحيمسافع

ويدعوهميحزضهمكنانةبنمالكبنيالىجمحبنحذافةبنوفببنمنافعبدبنمسافعوخرح

الرجز]:أمنفقالو!،اللهرسولحربالى
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التذمموذاالقربىذااتشدالمقدمالحسبمالماليا

المحرمالبلدوسطالحلفيرحملمومنرخيمذاكانمن

المعطمالكغبةحطيمعتد

مطعم:بنجبيرغلاموحشي

بها،يخطىءقلماالحبشةقذفلهبحرببمايقذف،وخشيئ:لهيقالحبشيالهغلامأمطعمبنجبيرودعا

عتيق.فانتعديبنطعيمةبعميمحمدعمحمزةقتلتانتفان،الناسمعاخرج:لهفقال

بظعائنها:قريشخروج

وخرجوا،تهامةوافلكنانةبنيمنتابعهاومنواحابيشهاوحديدهاوجدهابحدهاقريشفخرجت

عتبة،بنتبهتدالئاسقائدوهوحربنجنسفيانابوفخرجيفزوا،والأالحفيظةالتماسبالظعنمعهم

بنهشامبنالحارثوخرج،المغيرةبنهشامنجنالحارثبنتحكيمبائمجهلأبيبنعكرمةوخرج

عميربنعمرونجنمسعودبنتببرزةاميةبنصفوانوخرج،المغيرةبنالوليدبنتبفاطمةالمغيرة

أمية.بنصفوانبنعبداللهاموهي،الثقفية

رقية.:ويقال:هشامابنقال

عمرو،بنعبداللهاموهي،الحجاجبنمنئهبنتبريطةالعاصبنعمرووخرج:اسحاقابنقال

بنتبسلافة-الدارعبدبنعثمانبنالعزىعبدبنعبدالله:طلحةوابو-طلحةأبيبنطلحةوخرج

وأبوهم،هميومئذقتلوا،وكلاب،والجلاس،مسافع:طلحةبنيأموهي،الأنصارئةشهيدبنسعد

عميبر،بنعزيزابيابنهامعحسلبنمالكبنينساءاحدىالمضزببنمالكبنتخناسوخرجت

كنانة.بنمناةعبدبنالحارثبنينساءاخدىعلقمةبنتعمرةوخرجتعمير،بنمصعبأموهي

وخشيوكان،واشتفاشف،دسمةاصباويهأ:قالتبهامراوبوخشيمرتكلماعتبةبنتهتدوكانت

دسمة.بأبييكنى

المدينة.مقابلالواديشفيرعلىقنا؟منالسبخةببطنبجبلبعينيننزلواحتىفأقبلوا

:القومومشاورتهكلب!اللهرسولرؤبا

قد"ائي:للمسلمينلمجراللهرسولقالنزلوا،حيثنزلواقدوالمسلمونب!اللهرسولبهمسمعفلما

دزعفييدياذخلتأنيورايتثلما،سبفيذبابفيورايت،تذبحبقرارايختخيرا،واللهرانجت

."بالمدينةفأولتها،حصينة

البقرفأما:قال،قذبحليبقرا"رايت:قال!اللهرسولانالعدمأهلبعضوحدثني:هشامابنقال

إ.بفتلبيتياهلمنرجلفهوسيفيذبابفيرألتالذيالثلموأما،بفتلوناضحاممطمنناسفهي

اقاموافاننزلوا؛حيثوتدعوهمبالمدينةتقيموااقرأيختم"ف!قب!:اللهرسولفقال:اسحاقابنقال

رايمعسلولابنابيبنعبداللهرأيوكانفيها".قاتنناهمعلينادخلوهاهنمواق،مق!ابمبشرأقاموا

منرجاذفقال،الخروجيكرهيك!اللهرسولوكان،اليهميخرجوالأ،ذلكفيرايهيرى!اللهرسول
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لاأعدائناالىبنااخرج،اللهرسوليا:بدرفاتهكانممنوغيرهأحديومبالشهادةالفهأكرمممنالمسلمين

إليهم،تخرجلابالمدينةاقماللهرسوليا:سلولابنابيبنعبداللهفقالوضعفنا،عنهمجبناأنايرون

الله،رسوليافدعهم،منهأصنناالاعلينادخلهاولامنا،اصابإلاقطلناعدؤالىمنهاخرنجنامافوالقه

بالحجارةوالصبيانالنساءورماهم،وجههمفيالرجالقاتلهمدخلواوان،محيسبشراقامواأقاموافان

جاؤوا.كماخالبينرجعوارجعوالمان،فوقهممن

وأصحابه:بم!ي!االلهرسولخروج

بيته،ع!راللهرسولدخلحتىالقوملقاءححثامرهممنكانالذين-لمجفاللهبرسولالناسيزلفلم

له:يقالالأنصارمنرجلاليومذلكفيماتوقد،الصلاةمنفرغحينالجمعةيوموذلك،لأمتهفليس

استكرهنا:وقالوا،الناسندموقدعليهمخرجثماللهرسولعليهفصفىالئجار،بنياحدعميروبنمالك

ذلك.لنايكنولمع!حاللهرسول

فأقعذ-شئتفانلنا،ذلكيكنولماشتكرفناك،القهرسوليا:قالواعفيحاللهرسولعليهمخرجفلما

فخرج"يقاتلحئىيضعهاأقلأمتهلبساذالنبئيتبغي"ما:-جحاللهرسولفقال-عليكاللهصلى

بلفظ8162/الاعتصامكتابفيطويلبحديثالبخاريأخرجهأ.أصحابهمنالففيع!يحاللهرسول

.]مقارب

لمجرو:اللهرسولعامل

.بالناسالصلاةعلىمكتومأمابنبالمدينةواستعمل:هشامابنقال

المنافقين:انخذال

بثلثسلولانجنأبيئنجنعبداللهعنهانخذل-وأحدالمدينةبين-بالمعوطكانوااذاحتى:اسحاقابنقال

قومهمناتبعهبمنفرجع؟!الناسايهاههناأنفسنانقتلعلامندريما،وعصانيأطاعهم:وقال،الناس

ألأاللهأذكركم،قوميا:يقول،سلمةبنياخوحرامبنعمروبنعبداللهواتبعهم،والريبالنفاقأهلمن

نرىلاولكئا؛اسلمناكملماتقاتملونأنكمنغلملو:فقالوا،عدوهممنحضرعندماونبيكمقومكمتخذلوا

.قتاليكونأنه

عراللهفسيقني،اللهاعداءاللهانجعدكم:قال،عنهمالانصرافالأوابوا،عليهاستغصوافلما:قال

يك!.نبئهعنكموجل

قالواأحديومالانصاران،الزهريعن،اسحاقبنمحمدعنزياد،غيروذكر:هشامابنقال

".فيهملناحاجة"لا:فقاليهود؟منبحلفاثنانستعينألااللهرسوليا:ع!حاللهلرسول

المنافق:قيظيبنمربع

حارثةبنيحزةفيسلك-جحئىاللهرسولومضى:قال،اسحاقبنمحمدوحدثنيزياد:قال

فامشله.سيفكلأبفأصاب،بذنبهفرسقفذب

سيف.كلاب:ويقال:هشامابنقال

سيفك؛"شم:السيفلصاحب-يغتافولاالفأليح!ثوكان--كلضاللهرسولفقال:اسحاقابنقال
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كثب؟"منالقومعلىبنايخرجرجل"من:لاصحابه-فياللهرسولقالثمصتسل"اليومالشيوفأرىفاني

الله،رسولياانا:الحارثبنحارثةبنيأخوخيثمةابوفقال"عليهمبنايمزلاطريتي"مققرلبمن:اي

ضريرمنافقارجلاوكان،قيظيبنلمربعمالفيسلكحتى،أموالهموبينحارثةبنيحرةفيبهفنفذ

نإ:ويقول،الترابوجوههمفييحثيقامالمسلمينمنمعهومنع!|دثهرسولحسقسمعفلما،البصر

:قالثم،يدهفيترابمنحقنةأخذانهليذكروقد،حائطيتدخلانلكأحللافاني،اللهرسولكنت

فقال،ليقتلوهالقوم5فابتدر،ونجهكبهالضرنجتمحمدياغيركبهاأصيبلاأنيأعلمأنيلووالله

إليهبدروقد605]2/الطبري[تاريخالبصر"أعمى؛القلبأعمىالأعمىفهذا،تفتلوه"لا:ع!اللهرسول

فشجه.رأسهفيبالقوسفضربه-،عنهع!اللهرسولنفيفبل-الاشهلعبدبنيأخوزيدبنسعد

:للقتالوتعبئتهبالشعبع!م!ماللهرسولنزول

وعسكرهظهرهفجعل،الجبلالىالواديعدوةفيأحدمنالسغبنزلحتى!اللهرسولومضى

زروعفيوالكراعالطهرقريشقسؤحتوقد"بالقتالنأمرهحئىمتكمأحذيقاتلن"لا:وقالاحد،الى

أترعى-:القتالعنعلاي!اللهرسولنهىحين-الانصارمنرجلفقال،للمسلمينقنا؟منبالصمغةكانت

نضارلت؟!ولماقيلةبنيزروع

:للرماةىلمجم!%اللهرسولوصاة

بنيأخاجبيبربنعبداللهالرماةعلىوامر،رجلسبعمائةفيوهو،للقتال-!اللهرمولوتعئى

لابالنبلعناالخيلإاتضح:فقالرجلا،خمسونوالرماة،بيضبثيابيومئذمغلموهو،عوفيبنعمرو

".قبلكمننوتينلامكانكعلينا،!فاثبتأولناكانتاقخلفنا،منيةتونا

الدار.عبدبنيأخيعميربنمضعبالىاللواءودفع،دزعينبينع!حاللهرسولوظاهر

سنه:لصغرردهمنوبعضعي!%اللهرسولأجازهمنبعض

بنيأخاخديجبنورافع،الفزاريجتدلببنسمرةيومئذيكرواللهرمولواجاز:هشامابنتال

فلما،فأجازه،رايمرافعاإن،اللهرسوليا:لهفقيلردهما،قدوكان،سنةعشرةخمسابناوهما،حارثة

زيد،بناسامةجمج!اللهرسولورد5،فاجازرافعا،يضرعسمرةفاناللهرموليا:لهقيلرافعااجاز

بنيأحدعازببنوالبراءالنجار،بنمالكبنيأحدثابمببنوزيد،الخالاببنعمربنوعبدالله

يومأجازهمثم،حارثةبنياحدظهيربنوأسيدالنجار،بنمالكبنيأحدحزيمبنوعمرو،حارثة

سنة.عشرةخمسأبناءوهمالخندق

علىفجعلواجنبوها،قدفرمبىمائتاومعهم،رجلالافثلاثةوهمقريشقوتعئأت:اسحاقابنقال

جهل.ابيبنعكرمةميسرتهاوعلىالوليد،نجنخالدالخيلميمنة

عي!إ:اللهرسولوسيفدجانةأبو

فامسكةرجاذ،إليهفقام0247]:برقم[مسلم"بحقهالسيفهذاياخذ"من:ع!هاللهرمولوقال

"أن:قال؟اللهرسولياحقهوما:لقال،ساعدةبنياخوخرشةبنسماكدجانةابواليهقامحتى،عنهم
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شجاعارجلادجايةأبووكان،اياهفاعطاه،بحقهاللهرسوليااخذهانا:قاليتحني"حتىالعدوبهتضرب

سيقاتل.انهالناسعلمبهافاعتصبحمراءلهبعصابةأعلماذاوكان،كانتاذاالحربعنديختال

بينيتبخترجعلثم،راسهبهافعصبتلكعصابتهاخرج!اللهرسوليدمنالسيفأخذفلما

الصفين.

منالأنصارمنرجلعن،الخطاببنعمرمولىاسلمبنعبداللهبنجعفرفحدثني:اسحاقابنقال

مثلفيالاالقهيبفضهالمشية"انها-:يتبختردجانةأباراىحين-!اللهرسولقال:قال،سلمةبني

01].6/90الزوائدمجمعفيالهيثميأ."الموطنهذا

الفاسق:عامرأبو

بنمالكبنصيفيبنعمروعبدعامراباأن:قتادةبنعمربنعاصموحدثني:اسحاقابنقال

غلاماخمسونمعه،-!د!اللهلرسولمباعدامكةالىخرجحينخرجكانوقد،ضبيعةبنيأحدالنعمان

لمقومهلقيقدلوأنقريثايعدوكانرجلا،عشرخمسةكانوا:يقولكانالناسوبعض،الأوسمن

أفلوعندان،الأحابيشفيعامرابولقيهممنأولكانالناسالتفىفلما،رجلانمنهمعليهيختل!

يسمىعامرأبووكان،فاسقياعينابكالفهاتعمفلا:قالواعامر،أبوانا،الأوسمعشريا:فنادى،مكه

بغديقوميأصابلقد:قالعليهرذهمسمعفلما،الفاسق!اللهرسولفسفاه،الزاهبالجاهليةفي

.بالحجارةراضخهمثمشديدا،قتالأقاتلهمثمشر،

قريشا:يحزضانوامرأتهسفيانأبو

يا:القتالعلىبذلكيحرضهمالدارعبدبنيمناللواءلأصحابسفيانأبوقالوقد:اسحاقابنقال

إذا،راياتهمقبلمنالناسيوتىوانما،رايتمقدمافاصابنابدبىيوملواءناوليتمقدائكمالدار،عبدبني

نحن:وقالوا،وتوعدوهبهفهفوا،فنكفيكموهوبينهبينناتخلواانلىامالواءنا،تكفوناأنفامازالوا،زالت

بعضهمودناالناسالتقىفلما،سفيانأبوأرادوذلك؟!نصنعكيفالتقينااذاغداستعلملواءنا؟اليكنسلم

الرجالخلفبهايضربنالدفوفواخذنمعها،اللاتيالنسوةفيغتبةبنتهندقامتبعضمن

الرجز]:منهوكمنأتقولفيماهندفقالت،ويحرضنهم

عندالدازبنيويها

الاذبازحماةويها

بئازبكلضربا
الرجز]:منهوكأمنوتقول

النمارقونقرشنعانقتقبلواان
وامقغيرفراقنفارقتدبرواأو

أحد:يوم-!رواللهرسولأصحابشعار

.هشامابنقالفيما،امتامت:احديوم-لمجضاللهرسولأصحابشعاروكان
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:القتالفيدجانةأبيشان

.الناسفيامعنحتىدجانةأبووقاتل،الحربحميتحئىالناسفاقتتل:اسحاقابنقال

حين-نفسيفيوجدت:قالالعرامبنالزبيرانالعلمأهلمنواحدغيرحدثني:هشامابنقال

وقد،قريشيىومن،عمتهصفئةانجنأنا:وقلت-دجانةأباوأعطاهفمنعنيهالسيفع!اللهرسولسألت

حمراء،لهعصابةفاخرج،فائبعته،يضنعمالانظرنوالقه،وتركنياياهفاعطاه،قبلهاياهفسالتهإليهقمت

بها،تعضبإذالهتقولكانتوهكذا،الموتعصابةدجانةابواخرج:الانصارفقالت؛رأسهبهافعصب

الرجز]:أمنيقولوهوفخرج

النخيللدىبالسقحونحنخليليعاهدنيائذيأنا

والرسولالفهبسيفاضرلتالكيولفيالدفراقومالأ

.الصفوفاخريعني،الكبولفيويروى:هشامابنقال

ذففالاجريحالنايدعلارجلالمشركينفيوكان،قتلهالاأحدايلقىلافجعل:اسحاقابنقال

ضربتين،فاختلفافالتقيا،بينهما،يجمعأناللهفدعوت،صاحبهمنيدنومنهماواحدكلفجعل،عليه

السيفحملقدرأيتهثم،فقتلهدجانةأبووضربه،بسيفهفعضتبدرقتهفائقاه،دجانةاباالمشركفضرب

أعلم.ورسولهالله:فقلتالزبيرقالعنها،السيفعدلثم،عتبةبنتهندرأسمفرقعلى

فصمدتشديدا،حمشاالناسيحمشإنسانأرأيت:خرشةبنسماكدجانةابووقال:اسحاقابنقال

.امرأةبهاضرب-جأناللهرسولسيففاكرفت،امرأةفاذا؟ولولالسيفعليهحملتفلما،له

الشهداء:سيدالمطلبعبدبنحمزةمقتل

الدار،عبدبنمنافعبدبنهاشمبنشرخبيلعبدبنأزطاةقتلحتىالمطلبعبدبنحمزةوقاتل

فقال،نيابىبأبييكنىوكانالغنشانيئالعزىعبدبنسباعبهمرثماللواء،يحملونالذينالنفراحدوكان

قال-الثقفيوفببنعمروبنشريقمولاةأنمارأئمأمهوكانتالبظور،مقطعهابنيااليهلم:حمزةله

ففتله.حمزةضربهالتقيافلما؛بمكةختانةوكانت-شريقبنالاخن!بنشريق:هشامابن

مثلشيثابهيليقمابسيفهالناسيهذحمزةالىلأنظرانيوالله:مطعمبنجبيرغلاموحشيقال

البظور،مقطعةابنيااليهلم:حمزةلهفقال،العزىعبدبنسباعاليهتقدمنياذ؛الاورقالجمل

ثته،فيفوقعت،عليهدفغتهامنهارضيتإذاحتى؛حزبتيوهززت،راسهاخطأفكأنماضربةفضربه

ثم،حربتيفأخذتجئتماتإذاحتىوامهلته،فوقعفغلب،نحويفاقبل،رجليهبينمنخرجتحتى

.غيرهحاجةبشيءلييكنولمالعسكر،الىتنخيت

يسابى،بنسليمانعن،الحارثبنربيع!بنعئاسبنالفضلبنعبداللهوحدثني:اسحاقابنقال

بننوفلبنيأخوالخياربنعديبنوعبيداللهاناخرجت:قال،الفممرفيأميةبنعمروبنجعفرعن

وحشيوكان،بحمصىمرزناقفلنافلما،الناسمعفاذرنجنا،سفيانأبيبنمعاويةزمانفي،منافعبد

نأتيأنفيلكهل:عديبنعبيداللهليقالقدفناها،فلمابها،وأقامسكنهاقدمطعبمبنجبيرمولى

لنافقال،بحمصعنهنسألفخرجنا،شئتان:لهقلت:قال؟قتلهكيفحمزةقتلعنفنسالهوخشيا،
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صاحيأتجداهفان،الخمرةعليهغلبتقدرجلوهو،دارهبفناءستجدانهانكما:عنهنسالونحنرجل

تجداهوان،عنهتسالانهحديثمنشئتماماعندهوتصيبا،تريدانمابعضعندهوتجداعربيأرجلاتجدا

طنفسةعلىدارهبفناءهوفاذاجئناهحتىنمشيفخرنجنا:قال،ودعاهعنهفانصرفابهيكونمابعضوبه

البغاث.مثلكبيرشيخهوفاذا،له

السواد.الىالطيرمنضرب:البغاث:هشامابنقال

ابن:!قال،عدفيبنعبيداللهالىراسهفرفععليهسلمنااليهانتهينافلما:قال،بهبأسلاصاحهوفاذا

بذيأرضعتكالتيالسعديةأمكناولتكمنذرايتكماواللهاما:قال،نعم:قالاتت؟الخياربنعدي

مافواللهاليها،رفغتكحينقدماكليفلمعت،بعرضتكفاخذتكبعيرها،علىوهيناولتكهافاني،طوى

قتلته؟كيفحمزةقتلكعنلتحذثناجئناك:لهفقلنا،اليهفجلسنا:قالفعرفتهما،عليوقفتانالاهو

ذلك.عنسالنيحينمج!ي!اللهرسولحدثتكماساحدثكماانياما:ففال

أحد،الىقريقسارتفلمابدر،يوماصيبقدعديبنطعيمةعمهوكان،مطعمبنلجبيرغلاماكنت

حبشيارجلاوكتت،الناسمعفخرنجت:قال،عتيقفانتبعميمحمدعمحمزةقتلتان:جبيرليقال

رأيتهحتى،وأتبضرهحمزةانظرخرنجتالناسالتقىفلما،شيئابهااخطىءقلما،الحبشةقذفبالحربةاقذف

وأستتراريدهلهلأتهياانيفواللهشيئء،لهيقومماهدا،بسيفهالناسيهذالأورقالجملمثلالناسعزضفي

ياإليئهلم:حمزةلهقالحمزةرآهفلما،العزىعبدبنسباعاليهتقذمنياذ؛منيليدنوحجراوبشجرةمنه

دفعتهامنهارضيتاذاحتىحربتيوهززت:قال،رأسهاخطأكانماضربةفضربه:قالالبظور،مقطعةابن

،ماتحتىواياهاوتركته؛فغلب،نحويلينوءوذهب،رجليهبينمنخرجتحتىثنتهفيفوقعت،عليه

لأعتق،قتلتهوانما،حاجةبغيرهلييكنولم،فيهفقعدت،العسكرالىرجغتثمحربتيفاخذتاتيتهثم

فلما،بهافمكثت،الطائفالىهربتمكة-لمج!ماللهرسولافتتحاذاحتىأقمتثم،اعتقتمكةقدفتفلما

ببعضأواليمناوبالشامالحق:فقلت،المذاهبعليتعيتليسلموا!كجرواللهرسولالىالطائفوقدخرج

فيدخلالناسمنأحدايقتلماوالقهانه!!ويحك:رجلليقالاذهميمنذلكلفيانيفوالقهالبلاد،

الآيرعهفلم،المدينة-لمجرواللهرسولعلىقدفتحتىخرنجتذلكليقالفلما،الحنشهادةوتشهددينه

"اقعد:قال،اللهرسوليا،نعم:قلت"اوخثئي؟":قالرآنيفلما،الحقبشهادةأتشهدرأسهعلىقائمأبي

عنيغيب"ؤبحك:قالحديثيمنفرغتفلماحدثتكما،كمافحدثته:قال"حمزةقتلتكيففحذثني

رسوذأتنكبفكتت:قال]5128/المعازيكتابفيصحيحهفيالبخاري[رواهارينك"فلا،ونجهك

صاحبالكذابمسيلمةالىالمسلمونخرجفلمايك!،اللهقبضهحتى،يرانيلئلا؛كانحيث-يخب!الفه

قائماالكذابمسيلمهرايتالناسالتقىفلما،حمزةبهاقتلتالتيحربتيوأخذت،معهمخرجتاليمامة

فهززتيريدهكلانا،الأخرىالناحيةمنالأنصارمنرجللهوتهيالهفتهيات،أعرفهوما،السيفيدهفي

اننااعلمفرنك،بالئيفنجضربهالأنصاريعليهوشد،فيهفوقعت،عليهدفعتهامنهارضيتاذاحتى،حربتي

.الناسشرقتلتولد،يكنىاللهرسولبعدالناسخيرقتلتفقدقتلتهكنتفاذا؛قتله

الخطاببنعمربنعبداللهعنيسار،بنسليمانعن،الفضلبنعبداللهوحدثني:اسحاقابنقال
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الاسود.العبدقتله:يقولصارخايومئذسمعت:قالاليمامةشهدقدوكانعنهما،ال!هرضي

بنعمرفكان،الديوانمنخلعحتىالخمرفييحذيزللموخشياانفبلغني:هشامابنقال

!ه.حمزةقاتلليدعيكنلمتعالىاللهانعلمتقد:يقول!الخطاب

عمير:بنمصعبممتل

قمئةابنقتلهالذيوكان،قتلحتى-لمجتال!هرسولدونعميبربنمضعبوقاتل:اسحاقابنقال

محمدا.قتلت:فقالقريشالىفرجع،جم!ال!هرسولانهيظنوهو،الليثيئ

طالبأبيبنعليئوقاتل،طالبأبيبنعلياللواءجمرواللهرسولأعطىعميربنمضعبقتلفلما

المسلمين.منورجال

طالب:أبيبنوعليطلحةأبيابنسعدأبو

جلسأحديومالقتالاشتذلما:قال،المازنيئعلقمةبنمسلمةوحدثني:هشامابنقال

قدمأنعليهال!هرضوانطالبابيبنعليالى-لمجتاللهرسولوارسلالأنصار،رايةتحتمج!مواللهرسول

ابنسعدأبوفناداه-هشامابنقالفيما؛الفضمابو:ويقال-،القصمابوانا:فقال،عليئفتقدم،الراية

فبرزأ،نعم:قال؟!حاجةمنالبرازفيالقضمابايالكهلأن؛المشركينلواءصاحبوهوطلحةابي

أصحابه:لهفقال،عليهيجهزولمعنهانصرفثم،فصرعهعليئفضربه،ضربتينفاختلفا،الضفينبين

قتله.قدوجلعزاللهانوعرقت،الرحمعنهفعطفتنيبعورتهاستقبلنيانه:فقال؟عليهانجهزتأفلا

يخرجفلممرارا،يبارز؟!مق،قاصمانا:فنادىالضفينبينخرجطلحةابيابنسعدأباان:ويقال

لوواللات،كذبتمالنار،فيقتلاناوأن،الجنةفيقتلاكمأنزعمتممحمد،اصحابيا:فقالأحد،ايى

ل!عليفضربه،ضربتينفاختلفا،طالبأبيبنعلياليهفخرج،بعضكماليلخرجحقاذلكتغلمون

فقتله.

وفاصبى.ابيبنسعدطلحةأبيابنسعداباقتل:إسحاقابنقال

ثابت:بنعاصمشأن

كلاهما،طلحةبنالجلاسواخاه،طلحةنجنمسافعفقتل،الأقلحابيبنثابتبنعاصموقاتل

سمعت:فيقولاصابك؟!من،بنييا:فتقولحجرها،فيرأسهفيضع،سلافةأمهفياتيسهما،يشعره

نأعاصبمرأسمقالقهأمكنهاانفنذرت،الأقلحأبيابنوأناخذها:يقولوهو-رمانيحين-رجلا

أبيبنعثمانوقال؛مشركيمسهولاابدا،مشركأيصمقالأاللهعاهدقدعاصموكانالخمر،فيهتشرب

الرجز]:امنالمشركينلواءيحملوهويومئذطلحة

تندقاأوالضعدةيخضبواأنحقااللواءأفلعلىان

.!المطلبعبدبنحمزةفقتله

الملائكة:غسيلعامرأبيبنحنظلة

الأسودبنشذادرآهعامرأبيبنحنظلةاستعلاهفلما،سفيانوأبوالغسيلعامرأبيبنحنظلةوالتقى
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يعني-صاحبكم"ان:ع!هاللهرسولفقال،فقتلهشدادفضربه،سفياناباعلاوقد-شعوبابنوهو-

حضنجنبوهوخرج:فقالت،عنهصاحبتهفسئلت؟إ"شأنهمااهلهفاسألوا،الملانكةلتتسله-حتظلة

522].2/الطبريأتاريخ.الهاتفةسمع

سمعكلما،فرسهبعنانمفسكرجلالناس"خيرالحديثفيوجاء،الهائعة:ويقال:هثامابنقال

اليها".طارهيعة

]:الطويلأمن-:الرجالمنالطويل:والطرماح-الطائيحكييمبنالطرماجقال

تهيعالزجالخورجعلتاذامالكآلمنالمجدحماةأنجنانا

0الفزعفيهاالتيالصيحة:والهيعة

".الملائكةغسلته"ل!لكجمرو:اللهرسولفقال:اسحاقابنقال

حنظلة:قتلفيالأسودشعر

الرجز]:أمنحنظلةقتلهفيالاسودبنشدادوقال:اسحاقابنقال

السمسشعاعمثلبطغنبماونقسيصاحبيلاخمين

أحد:يومفيسفيانلأمىقصيدة

أمنحتظلةعلىاياهشعوبابنومعاونةاليومذلكفيصبرهيذكروهوحرببنسفيانابووقال

:]الطويل

شعوبلانجنالنغماءاخملولمطمر:كميتنجتنيشئتولو

لغروبدنتحئىغذو؟لدنمتهمالكلبمزجرمهريزالوما

صليببركنعنيوأذفعهملغال!ياوإدعي!قاتلهم

ونحيبعبر؟منتساميولاعاذفيمقالةتزعيئولافبكي

بنصيبعبر؟منلهموحقتتابعواقدلهدراخوانساأبسال

نجيبكلالنجارمنقتلتاننيالنفسفيكانقداثذيولسفى

هيوبغيرالهيجاءلدىوكانومضعباكريماقرماهاشمومن

ندوبذاتالقلبفيشجالكانتمتهمنقسيأشفلمأننيولو

وكئيبمغبطمنخدببهممتهمالجلابيباودىوقدفآبوا

بضريبخطبمافيولاكفاةلدمائهميكنلممنأصابهم

:سفيانأبايجيبثابتبنحسان

]:الطويلأمنفقال،هثامابنذكرفيماثاب!ببنحسانفاجابه

بمصيبقلتهلزورولستهاشيمالمنالضيدالقرومذكرت

بنجيبيسفيتهوقدنجيبأمتهمحمزةأقصدتانأتغجب

؟!حبيبوابنوالحجاجوشيبةوابنهوعتبةعمرايفتلواالم
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بخضيببلهعضببضزبةفراعهعليأالعاصيدعاغداة

:سفيانأبيعلىيمتقشعوبابن

]:الطويلأمنعنهدفعفيماسفيانأبيعنديدهيذكرشعوبابنوقال:اسحاقابنقال

مجيبغيرالنغفيوملألفيتومشهديحربانجنيادفاعيولولا

كليبضراءأوعليهضباعقرقرتبالنغفالمفرمكريولولا

.اسحاقابنغيرعنضراء؛أؤعليه:قوله:هثامابنقال

به:تنديدهسفيانأبيعلىيردهشامبنالحارث

]:الطويلأمنسفيانابايجيبهشامبنالحارثوقال:اسحاقابنقال

نخيببقيتمابقلبلأنجتمتهمكانماعايتتلوانك

حبيبمصابتحفلولمعليكنوائحاأقمتأؤبديىصحنلدى

وشبيبميعبماذيسابحعلىكمثلهببدبىيوماجزيتهم

أمنقولهفيبهعرضأنهطنلأنه؟حرببنسفيانأباهثامبنالحارثأجابوانما:هثامابنقال

:]الطويل

..........................متهمالكلبمزجرمهريزالوما

بدر.يومالحارثلفرار

النصر:بعدالابتلاء

كشفوهمحتىبالسيوففح!وهموعدهوصدقهمالمسلمينعلىنضرهاللهأتزلثم:اسحاقابنقال

فيها.شكلاالهزيمةوكانتالعسكر،عن

الزبير،بنعبدالكعنعئاد،أبيهعنالزبير،بنعبداللهبنعئادبنيحيىوحدثني:اسحاقابنقال

دونماهواربمشمرالبوصواحبهاعتبةبتتهتدخدمالىانظررأيتنيلقذوالقه:قالانهالزبيرعن

منفاتينا،للخيلظهورناوخلواعنهالقومكشفناحينالعسكرالىالرماةمالتاذكثيز؛ولاقليلأخذهن

اللوا"اصحاباصبناانبعدالقومعليناوانكفافانكفانا،قتلقدمحمداانالا:صارخوصرخخلفنا،

.القوممنأحدمنهيدنوماحتى

.الشيطانيعني،العقبةأزب:الصارخ:هشامابنقال

قريش:لواءتحملالحارثيةعمرة

علقمةبنتعمرةاخذتهحتىصريعايزذلماللواءان:العلمأهلبعضوحدثني:اسحاقابنقال

منآخروكان،حبشيئطلحةلأبيغلابم،صؤابمعاللواءوكان،بهفلاثوا،لقريثيفرفعته،الحارثية

عليه،قتلحتىوعنقهبصدرهاللواءفاخذ،يقاتلعليهبركثم،يداهقطعتحتىبهفقاتل،منهماخذه

أعذزت.:يقول،اعززتهلاللهم:يقولوهو
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طلحة:أبيغلاممعاللواءبجعلهمقريشافيهايعيرلحسانكلمة

الوافر]:امنذلكفيثابتبنحسانفقال

صؤابالىردحينلواءفخبروشرباللواءفخرتم

الترابعقريطامنوألأملعندفيهفخركمجعلتم

الضوابأمرمنذاكانوماظنونلهوالسفيه،ظننتم

العيابحمربيعكمبمكةالتقينايومجلادكمبأن

خضابعلىتعصبانانومايداهعصبتأنالعينأقز

الوافر]:أمنالأخمرخلفلهوانشدنيه،الهذليخراشبىلأبييروىبيتاآخرها:هشامابنقال

خضابعلىتغصبانإنومايداهاعصبتانالعينأقز

الهذليئ.خويلدبنلمغقلأيضاالأبياتوتروىأحد،حديثغيرفي،امرأتهيعني،لهأبياتفي

بقريش:ينددثابتبنحسان

[:الطويلأمناللواءورفعهاالحارثيةعلقمةبنتعمرةشانفيثابببنحسانوقال:إسحالتىابنقال

الحواجبمعلماتشركجدايةكأئهاإليناسيقتعضلاذا

جانبكلمقبالضزبوحزناهممنكلامبيراطغنالهماقفنا

الجلائببيعالأسوالتىفييباعوناصبحواالحارثئةلواءفلولا

له.أبياتفيالأبياتوهذه:هشامابنقال

أحد:يوم-ج!!اللهرسوللقيما

اللهأكرم،وتمحيصبلاءيوموكانالعدو،فيهمفأصابالصنملمونواتكشف:إسحالتىابنقال

حتىبالحبارةفدث!يخين،اللهرسولإلىالعدوخلصحتى،بالشهادةالمسلمينمنأكرممنفيه

أبيبنعتبةأصابهالذيوكان،شفتهوكلمتوجههفيوشبئ،رباعيتهفأصيبت،لشقهوقع

وئاص.

احد،يومعشي!النبيرباعيةكسرت:قال،مالكبنأنسعن،الطويلحميدفحدثني:اسحالتىابنقال

خضبواقوثميفلح"كيف:يقولوهو،الدميمسحوجعل،وجههعلىيسيلالدمفجعل،وجههفيوشح

علغميؤب(ؤشنلمالأنرمنللف)ليش:ذلكفيوجلعزاللهفانزل؟إ"ربهمالىيذعوهموهو،نبيهمونجه

128].:عمرانالأ!!طنمو%فانهئمليذبهمأؤ

سعيدابيعن،ابيهعن،الخدريسعيدأبيبنعبدالرحمنبنربيحوذكر:هشامابنقال

وجرح،السقلىاليمنىرباعيتهفكسريومثذجم!اللهرسولرمىوقاصيىابيبنعتبةان:الخدرفي

فدخلت،ونجنتهجرحقمئةابنوأن،جنهتهفيشخهالزهرئشهاببنعبداللهوأن،السفلىشفته

عامر؟ابوعملالتيالحفرمنحقرةفيجميرواللهرسولووقعونجنته،فيئالمقفرحلقمنحلقتان

بنطلحةورفعه-لمجي!،اللهرسولبيدطالبأبيبنعليئفاخذ،يعلمونلاوهمالصسلمونفيهاليقع
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وخهعنالذمالخدريسعيدابيأبوسنانبنمالكوم!قتالما،استوىحتىعبيدالله

الئار".تصبهلمدمي،دمهمق"منع!:اللهرسولفقال،ازدردهثمجدالهرسول

شهيدالىينظرأنأحث"من:قالمج!حالنبيأن،الدراوزديمحمدبنعبدالعزيزوذكر:هشامابنقال

3742]و0374برقم[الترمذي."عبيداللهنجنطلحةالىفلينظر،الأزضونجهعلىيفشي

عن،طلحةبنعيسىعن،طلحةبنيحيىبناسحاقعن-الدراورديعبدالعزيزيعني-وذكر

ك!حماللهرسولوجهمنالحلقتيناحدىنزعالجراجبنعبيدةأباان:الصديقبكرابيعن،عائشة

لا.الثنيتينساقطفكان،الاخرىثنئتهفسقطتالأخرىنزعثم،ثنيتهفسقطت

]:الطويل[منوئاصأبيبنلعتبةثابتبنحسانوقال:إسحاقابنقال

المشارقرلتالرحمنوضرهمبفعالهممعشراجازىاللهاذا

الضواعقاحدىالموتقبلولقاكمالكبنعتيبياربيفاخزاك

بالبوارققطعت،فاهفأذميتتعفداللئبييمينأبسطت

البوائقاخدىعنداليهتصيرائذيوالمتزلاللهذكرتفهلأ

فيهما.أتأعبيتينمنهاتركنا:هشامابنقال

عي!إ:الرسولأصحابشجاعةمن

حدثنيكما-نفـه"لنايشريرجل"من:القومغشيهحينمجوناللهرسولوقال:اسحاقابنقال

السكنبنزيادفقام:قال-عمروبنمحمودعنمعاذ،بنسعدبنعمروبنعبدالرحمنبنالحصين

دونفقاتلوا،السكنبنيزيدبنعمارةهوانما:يقولالناسوبعضالأنصار،منخمسةنفبرفي

الجراحة،أثبتتهحتىفقاتل،عمارةاوزيادآخرهمكانحتى،دونهيقتلونرجلاثمرجلاجداللهرسول

قدمه،فوشده،منهفأدنوهمني""أذنوه:ع!ي!اللهرسولفقال،عنهفأجهضوهم،المسلمينمنفثةفاءتثم

جد.اللهرسولتدمعلىوخذهفمات

:عمارةأمقصة

زيدأبيبنسعيدفذكرأحد،يومالمازنيةكعببنتنسيبةعمارةأموقاتلت:هشامابنقال

خالة،يا:لهافقلت،عمارةامعلىدخلت:تقولكانتالربعبنسعدبنتسعدأمان:الانصاري

إلىفانتهيتماء،فيهسقاءومعي،الناسيضنعماأنظروأناالنهارأولخرنجت:فقالت،خبركاخبريني

إلىانحزتالمسلمونانهزمفلما،للمسلمينوالريحوالدولة،أصحابهفيوهويك!الهرسول

اليئ؟الجراجخلصتحتى،القوسعنوأزمي،بالسيفعنهوأذلثالقتالأباشرفقمتيك!ر،اللهرسول

ولىلما،اللهأقماهقمثةابن:قالتبهذا؟أصابكمن:فقلتغوز،لهأنجوفجرحأعاتقهاعلىفرأيت

أنالهفاعترضتنجا،اننجوتفلامحمد؛علىدلوني:يقولأقبليك!يراللهرسولعنالناس

ذلكعلىضربتهفلقد،الضربة5هذفضربني،ث!اللهرسولمعثبتممنواناصقعميربنومصعب

دزعان.عليهكانتهاللهعدوولكن،ضرباب
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لجيم:اللهرسولدونقامو|الذينالنفر

عليه،متحنيوهو،ظهرهفيالننليقعبنفسهدجانةابويك!اللهرسولدونوترس:اسحاقابنقال

النبل،يناولنيرايتهفلفدسعد:قالع!رو،اللهرسولدونوقاصأبيبنسعدورمى،الننلفيهكثرحتى

ماال!همليناولنيانهحتى124]5/المغازيكتابفيالبخاريأخرجهأ"واميابيفداك"ازم:يقولوهو

به"."ازم:فيقولنضلله

:النعمانبنقتادةعين

سيتها،اتدئتحتىقوسهعنرمىيك!اللهرسولأن:قتادةبنعمربنعاصموحدثني:اسحاقابنقال

ونجنته.علىوقعتحتىالنعمانبنقتادةعينيومئذوأصيبت،عندهفكانتالنغمانبنقتادةفأخذها

عينيهاحسنفكانت،بيدهردهايك!اللهرسولأن:قتادةبنعمربنعاصمفحدثني:اسحاقابنقال

واحدهما.

مالك:بنأنسعمالنضربنأنسشأن

انتهى:قالالنجار،بنعديبنيأخورافعبنعبدالرحمنبنالقاصموحدثني:اسحاقابنقال

المهاجرينمنرجالفيعبيداللهنجنوطلحةالخطاببنعمرالىمالكبنأنىعئمالنضربنانس

بالحياةتصنعونفماذا:قال،-ح!اللهرسولقتل:قالوايجلسكم؟ما:فقال،بايديهمالقواوقد،والأنصار

سميوبه،قتلحتىفقاتلالقوماستقبلثميك!ض،اللهرسولعليهماتماعلىفموتواقوهوا؟!بعده

مالك.بنأنس

يومئذالنضربنبأنسوجدنالقد:قال،مالكبنانسعن،الطويلحميدفحدثني:اسحاقابنقال

ببنانه.عرفتهأختهالاعرفهفما،ضربةسبعين

:عوفبنعبدالرحمنشأن

وجرح،فهتميومئذ،فوهاصيبعوفبنعبدالرحمنأن:العلماهلبعضحدثني:هشامابنقال

.فعرجرجلهفيبعضهاأصابهأكثر،اوجراحةعشرين

مالك:بنكعبلمجيا!اللهرسولعرفمنأول

قتلالناسوقولالهزيمهبعديك!الهرسولعرفمنأولوكان:اسحاقابنقال

تزهرانالشريفتينعينيهعرقت:قال،مالكبنكغب-الزفريشهابابنذكركما-!اللهرسول

فأشار-جرو،اللهرسولهذاأنجثروا،،المسلمينمعشريا:صوتيبأعلىفناديتالمتفر،تحتمن

اتصت.ان:يك!ضاللهرسولالي

أبومعه،السغبنحومعهمونهض،بهنهضواياللهرسولالمسلمونعرففلعا:اسحاقابنقال

العوامبنوالزبير،عبيداللهبنوطلحة،طالبأبيبنوعلي،الخطاببنوعمر،الصديقبكر

المسلمين.منورهط،الصفةنجنوالحارث،عليهماللهرضوان
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لمجي!:اللهرسولمعوشأنهخلفبنأبيمقتل

نانجوتلامحمد؟اين:يقولوهوخل!،بنابيئادركهالشغبفي!اللهرسولإسندفلما

منهدنافلما"أدعوه:-لمجيئاللهرسولفقالمنا؟رجلعليهإيغطف،اللهرسوليا:القومفقال،نجوت

أخذهافلما-:ليذكرفيما-القومبعضيقول،الضمةبنالحارثمنالحربة!اللهرسولتناول

بها.انتفضاذاالبعيرظهرعنالشغراءتطايرعنهتطايرنااتتفاضةبهااتتفضمنهياللهرسول

.لأعلهذباثالشغراء::هثامابنقال

مرارا.فرسهعنمنهاتداداطعنةعنقهفيفطعنهاستقبلهثم

.يتدحرجفجعل،فرسهعنتقفب:يقولتدإدإ::هثامابنقال

يلقى-عوفبنعبدالرحمنبنابراهيمبنصالححدثني-كماخلفبنإبيوكان:اسحاقابنقال

فيقوذ،عليهأقتلكذر؟منفرقأيومكلأعلفهفرسأالعوذعنديانمحمد،يا:فيقولبمكة!اللهرسول

كبيير،غيرخدشاعنقهفيخدشهوقدقريشالىرجعفلما"،اللهشاءاقأقتلكأتا"بل:!اللهرسول

كانقدانه:قال،بأسمنبكانوالله،فؤادكواللهذهب:لهقالوا،محمدوالفهقتلني:قال،الدمفاختقن

مكة.الىبهقافلونوهم،بسرفاللهعدوفمات،لفتلنيعليبصقلوفوالفهأثتلك"،"أنا:بمكةليقال

خلف:بنأبيمقتلفيثابتبنلحسانكلمة

الوافر]:أمنذلكفيثابتبنحسانفقال:اسحاقابنقال

الرسولبارزهيومابيئأبيهعنالضلالةورثلقذ

جهولبهواتت،وتوعدهعظمرثمتخملاليهأتيت

عقيليايغؤثاذأمئةمتكمالنجاربنوقتلتوقذ

الهبوللافهما،جهلأباإطاعااذربيعةانجناوتث

فليلأسرته،القومبأسرشغلنالماحارثواقلت

قبيلته.:اذرته:هثامابنقال

خلف:بنأبيمقتلفيثابتبنلحسانأخرىكلمة

الوافر]:أمنذلكفيأيضأثابتبنحسانوقال

السعيرسمحقفيألقيتلقدإبياعنيمبلغمنالا

النذورمعفدزتأنوتفسمبعيدمقبالضلالةتمنى

غرورفييرجعالكقروقولبعيدمنالامانيتعنيك

فخوربذيليسالبيتكريمحفافيذيطغنةلاقتكفقد

الأمورملماتنابتاذاطراالأخياءعلىفضلله

الشعب:الىع!النبيانتهاء

منماءدرقتهملأحتىطالبأبيبنعليخرج،السغبفمالىقياللهرسولانتهىفلما:قال
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وجههعنوغسل،منهيشربفلم،فعافهريحالهفوجد،منهليشربجم!حاللهرسولالىبهفجاء،المهراس

951].2/الطبري[تاريخ.نبئه!ونجهدمىمنعلىاللهغضبأاشتذ:يقولوهو،رأسهعلىوصث،الدم

عثبة:تتلعلىيحرصوقاصأبيبنسعد

:يقولكانأنه،وئاصبىأبيبنسعدعن،حدثهعمن،كيسانبنصالحفحدثني:اسحاقابنقال

لسئى.علمتماكانوان،وئاصأبيبنعتبةقتلعلىكحرصيقطرجلقتلعلىحرضتماوالفه

ونجهدمىمنعلىاللهغضبأاشتذ-لمج!د:الهرسولقولمنهكفانيولقد،قومهفيمبغضاالخلق

رسويه".

الجبل:فريشإلىيصعدعمر

تريشمنعاليةعلتاذ،أصحابهمنالنفرأولئكمعهبالسغبع!حاللهرسولفبينا:اسحاقابنتال

الجبل.

الوليد.بنخالدالخيلتلكعلىكان:هشامابنقال

الخطاببنعمرفقاتلينلونا"،اقلهميتبنيلاائه،"اللهم:-لمجعالهرسولفقال:اسحاقابنتال

الجبل.مناهبطوهمحتىالمهاجرينمنمعهورفط

طلحة

قال

هروظا

استوى

للهعبدا

برسول

تال

لشغبا

عبيدالله:بن

-!ي!،اللهرسولبدنكانوقدليغلوها،الجبلمنصخرةالى-لمجعاللهرسولونهض:اسحاقابن

حتى،بهفنهضعبيداللهبنطلحةتحتهفجلس،يستطغلمىلجه!دليتهضذهبفلما،دزعينبين

عن،أبيهعنالزبير،بنعبداللهبنعئادبنيحيىحدثنيكما-فاللهرسولفقالعليها،

صنعحين،طفحة"اوجب-:يقوليومثد!اللهرسولسمغت:تالالزبير،عنالزبير،بن

522].-2521/الطبريأتاريخصنع".ع!ماالله

فيالمبنئةالدرجةينلغلمفالهرسولان:عباسابنعن،عكرمةعنوبلغني:هشامابن

قعودا:خلفهوالمسلمونقاعداصلىع!يماللهرسول

التيالجراحمنقاعدا،أحديومالظهرصفى-يخ!دالنبيأن:غفرةمولىعمروذكر:هشامابنتال

0قعوداخلفهالمسلمونوصلى،أصابته

دونالمنقىالىبعضهمانتهىحتى!الهرسولعنانهزمواالئاسكانوقد:اسحاقابنقال

أحد.الىالأعوص!

وقش:بنوثابتحذيفةوالداليمانمقتل

خرجلما:قاللبيد،بنمحمودعن،قتادةبنعمربنعاصموحدثني:اسحاقابنقال

فيودبىبنوثابت-اليمانبنحذيفةابواليمانوهو-جابربنحسيلزفعأحد؟الى-لمج!داللهرسول



احدغزوة

193

"هشاملابن"السيرة

نإفواللهتنتظر؟!ما،لكابالا:كبيرانشيخانوهما،لصاحبهاحدهمافقال،والصبيانالنساءمعالاطام

نلحقثماسيافنانأخذأفلاغد،اواليومهامةنحنائما؛حمارظمءالأعمرهمنمئالواحدبقي

فيدخلاحتىخرجاثماسيافهمافأخذا،ع!ن!اللهرسولمعشهادةيرزقنااللهلعل،عشفاللهبرسول

بهما.يعلمولم،الناس

ولافقتلوه،المسلمينأسيافعليهفاختلفتجابربنحسيلواما،المشركونفقتلهوقثبىبنثابتفأما

وهو،لكماللهيغفر:حذيفةقالوصدقوا،،عرفناهانوالقه:فقالوا،والقهأبي:حذيفةفقال،يعرفونه

عندذلكفزاده؟المسلمينعلىبديثهحذيفةفتصدق،يديهأنع!اللهرسولفأراد،الراحمينارحم

خيرا.لمجداللهرسول

المنافق:أميةبنحاطب

بنأميةبنحاطبيدعىكانمنهمرجلأان؟قتادةبنعمربنعاصموحدثني:اسحاقابنقال

وهوقومهدارإلىبهفأتىاحد،يومجراحةأصابته،حاطببنيزيد:لهيقالابنلهوكان،رافع

حاطبابنياابشر:والنساءالرجالمنلهيقولونالمسلمونفجعلالدار،أهلاليهفاجتمع،بالموت

بجتة،تبشرونهشيءبأي:فقال،نفاقهيومئذفنجم،الجاهليةفيعساقدشيخاحاطبوكان:قال!بالجنة

نفسه.منالغلامهذاوالقهغررتم؟!حرملمن

:قزمانأمر

يقال،هومفنيدرىلاأئيرجلفيناكان:قال،قتادةبنعمربنعاصموحدثني:اسحاقابنقال

قتالأقاتلأحديومكانفلما:قالالئار"!اهللمن"انه:لهذكراذايقول!ي!اللهرسولوكان،قزمان:له

بنيدارالىفاحتبما،الجراحةفاثبتته،بأسذاوكان،المشركينمنسبعةاوثمانيةوحدهفقتلشديدا،

بماذا:قال،فأبشرقزمانيااليومابليتلقد،والله:لهيفولونالمسلمينمنرجالفجعل:قال،ظفير

جراحته،عليهاشتذتفلما:قال،قاتلتماذلكولولا،قوميأحسابعنالاقاتلتانفواللهابشر؟!

نفسه.بهففتل،كنانتهمنسهمااخذ

مخيريق:قتل

كانلما:قال،الفطيونبنثعلبةبنياحدوكان،مخيريقاحديومقتلممنوكان:اسحاقابنقال

السبت،يومالبومان:قالوا،لحقعليكممحمدنصرانعلمتملقدواللهيهود،معشريا:قالاحديوم

الىغداثمشاء،مافيهيصنعلمحمدفماليأصنتان:وقال،وعدتهسيفهفاخذ،لكمسبتلا:قال

يهود".خير)مخيريق-:بلغنافيما-لمج!-اللهرسولفقال،قتلحتىمعهفقاتللمجؤال!هرسول

صامت:بنسويدبنالحارثأفر

التقىفلما،المسلمينمعاحديومفخرجمنافقا،صامتبنسويدبنالحارثوكان:اسحاقابنقال

بقريش،بمكةلحقثمفقتلهما،،ضبيعةبنيأحدزيدبنوقيسالبلويذيادبنالمجذرعلىعداالناس

ثم،بمكةفكان،ففاته،بهظفرهوانبقتلهالخطاببنعمرأمرقد-يذكرونفيما-وفياللهرسولوكان
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ابنعنبلغنيفيمافيه-تعالىاللهفأنزل،قومهالىليرجعالتوبةيطلبسويدبنالجلاسأخيهالىبعث

يفدلىلاو(دئهالينثهمو؟حقالرسولأنوشهدو(ايمنهمئعدصنروأقوم!أدئهيهدى)كيف-:عباس

القصة.اخرالى86]:عمرانالأ!!ألتلعينانتؤس

يقتلولمذياد،بنالمجذرقتلسويدبنالحارثان:العلماهلمنبهأثقمنحدثني:هشامابنقال

لانالمجذر؟قتلوانماأحد،قتلىفييذكرهلماسحاقابنأنذلكعلىوالدليلزيد؛بنقيس

ذلكذكرناوقد،والخزرجالاوسبينكانتالتيالحروببعضفيسويخدااباهقتلكانذيادبنالمجذر

.الكتابهذامنمضىفيما

وعليهالمدينةحوائطبعضمنسويدبنالحارثخرجاذ؛اصحابهمننفرفييك!اللهرسولفبينا

الانصار.بعض:ويقال،عنقهفضربعفاننجنعثمان!اللهرسولبهفأمر،مضرجانثوبان

يومقبلفقتلهبسهبمرماه،حربغيرفيغيلةعقراهبنمعاذالصامتبنسويدقتل:اسحاقابنقال

.بعاث

الأشهل:عبدبنيأحدأصيرمشان

مولىسفيانأبيعنمعاذ،بنسعدبنععروبنعبدالرحمنبنالحصينوحدثني:اسحاقابنقال

فاذا،قطيصللمالجنةدخلرجلعنحدثوني:يقولكان:قال!تههريرةابيعناحمد،ابيابن

قال،وقشبنثابتبنعمرو؛الاشهلعبدبنياصيرم:فيقولهو؟من:سألوهالناسيعرفهلم

فلما،قومهعلىالإسلاميةبىكان:قالالاصيرم؟شأنكانكيفاسد:بنلمحمودفقلت:الحصين

فيدخلحتىفعدا؛سيفهاخذثم،فاسلم،الاسلامفيلهبداأحد،الىيك!رواللهرسولخرجيومكان

فيقتلاهميلتمسونالاشهلعبدبنيمنرجاذفبينا:قال.الجراحةاثبتتهحتىفقاتل،الئاسعرض

الحديث،لهذالمتكروانهتركناهلقدبه؟!جاهما،للاصيرمهذاانواللهفقالوا:،بههماذاالمعركة

بل:قال؟!الإسلامفيرغبةامقومكعلىإحدثعمرو،يابكجاءما:فقالوا،بهجاءمافسالوه

قاتلتثمجرو،اللهرسولمعفغدوتسيفياخذتثم،وأسلمتوبرسولهباللهامنت،الإسلامفيرغبة

اهللمق"انه:فقال-يخداللهلرسولفذكروه،ايديهمفيماتانيلبثلمثم،اصابنيمااصابنيحتى

".الجنة

الجموج:نجنعفرومفتل

كانالجموحبنعمروان:سلمةبنيمناشياخعنيسابى،بناسحاقابيوحدثني:اسحاقابنقال

كانفلماالمشاهد،-ظاللهرسولمعيشهذونالأسد،مثلاربعةبنونلهوكان،العرجشديداعرجرجلا

يريدونبنيان:فقالع!اللهرسولفهتى،عذركقدوجلعزاللهان:لهوقالوا،حبسهارادواأحديوم

فقال،الجئةفيهذهبعرجتياطأأنلازجوانيفوالله،فيهمعكوالخروجالونجههذاعنيخبسوييان

قااللهلعل؛نننعوهالأعليكم"ما:لبنيهوقال"عليكجهادفلا؛اللهعلركفقذأنت"أما:!اللهرسول

اخد.يومفقتل،معهفخرج"،الشهادةبرزقه
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!ه:بحمزةوالمئلةهندأمر

بالقتلىيمثلنمعهااللاتيوالنسوة-كيسانبنصالححدثني-كماعثبةبنتهندووقعت:اسحاقابنقال

خدماوأنفهمالرجالاذانمنهنداتخذتحتى،والأئفالآذانيجدعنع!؛اللهرسولاصحابمن

فلاكتهاحمزةكبدعنوبقرت،مطعمبنجبيرغلاموخشياوقرطتهاوقلائدهاخدمهاهندواعطتوقلائد،

الرجز]:[منفقالتصوتها،بأعلىفصرختمشرفبما،صخر؟علىعلتثئمفلفظتها،تسيغهاأنتستطغفلم

سعرذاتالحرببغدوالحرببدربيومجزيناكمنحن

وبكريوعفهأخيولاصنرمنليعتبةعنكانما

صدريغليل،وخشي،شفيتنذريوقضيتنقسيشفيت

قبريفيأعظميترئمحتىعمريعليوخشيفشكر

عتبة:بنتهندتجيبأهلائةبنتهند

الرجز]:[منفقالت،المطلببنعئادنجناثاثةبنتهندفأجابتها

الكقرعطيموفاعبتتيابدروبغدبديىفيخزيت

الرهرالطوالملهاشميينالفخرغداةاللهصئحك

صقريوعليئليثيحمزةيقريحسامقطاعبكل

النحرضواحيمتهفخفمباغدريوابوك!:"راماذ

نذرفشزالسوءونذزك

فيها.افذعتأبياتثلاثةمنهاتركنا:هثامابنقال

عتبة:بنتلهندأخرىكلمة

الرجز]:أمنأيضاعتبةبنتهندوقالت:اسحاقابنقال

الكبدعنبطنهبقرتحينباحدنقسيحمزةمقشفيت

المعتمدالسديدالحزنلدعةمنإجدكتتماذاكعنيأذهب

كالأسدعليكماقداماتقدمبرذبشوبوبتغلوكموالحرب

عليها:حسانرد

يا:ثابتبنلحسانقالالخطاببنعمرأن،حدثأنه،كيسانبنصالحفحدثني:اصحاقابنقال

بنزيدبنودعندبنلوذانبنحارثةبنخنيسبنخالدبنت:الفريخعة:هشامابنقال-ابونالفريعة

علىقائمةاشرهاورأيتهندتقولماسمغتلو-الخزرجبنكغببنساعدةبنالخزرجبنثعلبة

رأسعلىوأناتهويالحربةالىلأتظرانيوالفه:حسانلهقال،بحمزةصنعتماوتذكربناترتجزصخرة

حمزةالىتهويانماوكانها،العربسلاحمنهيمالسلاحهذهان،والله:فقلت-أطعه:يعني-فارع

فقال،قالتمابعضالخطاببنعمرفانشده:قالأكفيكموها،قولهابعضاسمغنيولكن،أدريولا

]:الكاملأمنثابتبنحسان
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الكفرمعاشرتاذالوماعادتهاوكانلكاعاشرت

لأنه؟الذالعلىأخروأبياتا،الدالعلىلهايضأوابياتاتركناهالهأبياتفيالبي!وهذا:هثامابنقال

فيها.اقذع

!نه:بحمزةالمثلةعلىسقيانأباالكنانيالحليسلوم

سئذيومثذوهو،مناةعبدبنالحارثبنيأخوزيانبنالحليس!كانوقد:اسحاقابنقال

قذ:ويقول،الرفحبزجالمطلبعبدبنحمزةشدقفييضربوهوسفيانبابيمزقد؛الاحابيش

اكتمها!ويحك:فقاللحما،ترؤنماعمهبابنيصنعقريشبىسئدهذا،كنانةبنييا:الحليسفقال،عقق

زئة.كانتنانها،عني

بالشماتة:وصياحهسفيانأبيصنيع

:فقال،صوتهبأعلىصرخثم،الجبلعلىاشرف-الانصرافأرادحين-حرببنسفياناباانثم

!قم:بم!يماللهرسولفقال،دينكأظهر:أي،هبلأعل،بديىبيوميوئم،سجالالحربان،فعالأتعمت

أباعمرأجابفلماالنارأفيوقتلاكمالجنةفيقتلاناصواء،لا،واجلاعلئالفه:فقل،فأجبهعمر،يا

فقال،فجاءهشةنه!مافانظر"آئته:لعمربم!يماللهرسولفقالعمر،يااليهلم:سقيانابولهقال؛سفيان

:قال،الانكلامكليسمعوانهلا،اللهم:عمرقالمحمدا؟!أقتلناعمر،يااللهأتشدك:سفيانابوله

محمدا.قتلتقداني:لهمقمنةابنلقولوابر،قمنةابنمنعندياضدقأتت

عبدالله.قمئةابنواسم:هثامابنقال

وما،سخطتومارضيتماوالله،مثلقتلاكمفيكانقدانه:سفيانأبونادىثم:اسحاقابنقال

.امرتومانهيت

منلرجلجمتاللهرسولفقال،القابلللعامبدزموعدكمان:نادى،معهومنسفيانأبوانصرفولما

موعذ".وبينكمبيتماهو،نعم:"قل:أصحابه

قريش:أثرفييسيرطالبأبيبنعلي

وماذايصنعونماذافاتظرالقوماثارفي"اخرج:فقال،طالبأبيبنعليع!اللهرسولبعثثم

الإبل،و!عاقواالخيلركبواوان،مكةيريدونفانهم،ايإبلوافتطواالخيلجنبواقدكانوافان؛بريدون

علي:قاللآناجزئهم"ثمفيها،اليهملأسيرنارادوهالئنبيدهنقسيوائذي،المدينةبريدونفانهم

مكة.الىووجهوا،الإبلوافتطوا،الخيلفجنبوا،يصنعونماذاانظرآثارهمفيفخرنجت

مج!عنه:النبيوسؤالالربيعبنسعد

أبيبنعبدالرحمنبنعبداللهبنمحمدحدثنيكما-جمتناللهرسولفقال،لقتلاهمالئاسوفرغ

فيأمهوالاحياءأفي،الربيعبنسغدفعلمالييتظررجل"من-:الئجاربنيأخوالمازنيئصغصعة
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فيجريحأفوجدهفنظرسعد،فعلماالد،رسوليالكأنظرأنا:الانصارمنرجلفقال؟"الأموات

،الامواتفيامانتالاحياءأفيأتظرأنأمرنيقد-ج!اللهرسولان:لهفقلت:قال،رمقوبهالقتلى

جزاك:لكيقولالربغبنسغدان:لهوقل،الئلامعني!اللهرسولفأبلغ،الامواتفيأنا:قال

انه:لكميقولالربيعبنسغدان:لهموقل،اللامعنيقومكوأبلغ،امتهعننبياجزىماخيرعناالقه

:قال،ماتحتىأبرحلمثم:قال،تطرفعينومتكم-جرونبيكمالىخلصانالدعندلكمعذرلا

5.خبرءلمجفأخبرتهاللهرسولفجئت

الربيعبنلسعدوبتت،الصديقبكرأبيعلىدخلرجلاان:الربيريبكرأبووحدثني:هشامابنقال

مني؟خييررجلبنتهذه؟قالهذه؟من:الرجللهفقالويقئلها،يرشفهاصدرهعلىصغيرةجارية

أحد.يومواستشهدبدرا،وشهد،العقبهيومالنقباءمنكان،الربيعبنسعد

عليه:وحزنهحمزةعلى!النبيوقوف

ببطنفوجده،المطلبعبدبنحمزةيلتمس-بلغنيفيما-جمياللهرسولوخرج:اسحاقابنقال

نأالربير:بنجعفربنمحمدفحدثني؛واذناهأتفهفجدع،بهومثل،عت*كبدهبطنهبقرقدالوادي

يكونحتىلتركته،بنديمنسنةوتكونصفئةنحزنان"لولا-:رأىمارأىحين-قاللمجرالدرسول

بثلاثينلأمثلن،المواطنمنموطننفيقريعسعلىالقهاظهرنيولئنالالير،وحواصلالسباعبطونفي

."منهمرجلا

اللهاظفرنالئنوالفهقالوا:،فعلمابعفهفعلمنعلىوغيظهءلمج!اللهرسولحزنالمسلمونراىفلما

.العربمناحديمثلهالممثلةبهملنمعلنالدهر،منيومأبهم

موقفاوققتما؟لدا،بمثلكاصاب"لن:قال،حمزةعلىمج!هاللهرسولوقفولما:هشامابنقال

اهلفيمكتوثالمطلبعبدنجنحمزةانفأخبرني،جبريل"جاءني:قالثمهذا"،منالياغيظقظ

وابووحمزة-ظاللهرسولوكانرصويه"،واصذالذاصدالمطلبعبدنجنحفزة:الئبعالسموات

لهب.لابيمولاةأرضعتهم،الرضاعةمناخوةالأسدعبدبنسلمة

وحدثني،القرظيكعببنمحمدعن،الاسلميئفروةبنسفيانبنبريدةوحدثني:اسحاقابنقال

)وإيئ:اصحابهوقولجمروالدرسولقولمنذلكفيانزلوجلعزالدأن:عباسابنعن،أتهملامن

تحزنولاياللهإلا!برثوماوأضبز!للفخابدضئرلهرصبزتمولبنبهعوقتترمابمثلفعاتجواعاتئتر

عنونهى-جوصبر،اللهرسولفعفا127]،126،:النحل!،أبرونئناضتتيفىتفولاعلنهض

المثفة.

قامما:قال،جندببنسمرةعن،الحسنعن،الطويلحميدوحدثني:اسحاقابنقال

المثلة.عنوينهانابالصدقةيامرناحتىقطمقايمفي-لمجي!اللهرسول

أحد:شهدا*وعلىحمزةعلى-لمجي!%اللهرسولصلاة

أ!ر:قال،عباسابنعن،الحارثبنعبداللهمولىمقسيمعن،اتهملامنوحذثني:اسحاقابنقال
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إلىيوضعونبالقتلىأتيثئم،تكبيرابسبعفكئر،عليهصلىثئمببرد؟،فسجيبحمزةع!رواللهرسول

.صلاةوسبعينثتتينعليهصفىحتى،معهموعليهعليهمفصفى،حمزة

:حمزةأخيهاعلىالمطلبعبدبنتصفيةصبر

لأبيهاأخاهاوكان،اليهلتنظرالمطلبعبدبنتصفية-بلغنيفيما-أقبلتوقد:اسحاقابنقال

امه؟يا:لهافقالبأخيها"ماترىلافازجغها"القها:العوامبنالزبيرلابنها-لمجرواللهرسولفقالوامها،

فما،اللهفيوذلك،بأخيمثلقدانبلغنيوقد،ولم:قالت،ترجعياقيأمركعصرواللهرسولان

فأخبرهلمج!اللهرسولالىالربيرجاءفلما،القهشاءاقولأضبرنلأختسبن!ذلكمنكانبماارضانا

بهامرثم،لهواستقفرتواسترجعت،عليهفصلت،اليهفنظرتفأتتهسبيلها"،"خل:قال،بذلك

وقد،خالهحمزة،المطلبعبدبنتلأميمةوكان-جحشبنعبدالدالليفزعم؛فدفنع!اللهرسول

ولم،قبرهفيحمزةمعدفنهع!اللهرسولان-كبدهعنينقرلمأنهالا،بحمزةمثلكمابهمثلكان

أهله.عنالاذلكأسمع

صرعوا:حيثالشهداءيدفنبأنجم!!النبيأمر

نهىثمبها،فدفنوهم،المدينةالىقتلاهمالمسلمينمنناسقاحتملقدوكان:اسحاقابنقال

صرعوا".حبث"أذفنوهم:وقال،ذلكعق!اللهرسول

أحد:شهداءمنزلة

بنيحليفالعذريصعيربنثعلبةبنعبداللهعن،الزفريمسلمبنمحمدوحدثني:اسحاقابنقال

جريحمنماي!نههولاء؛علئشهيد"أنا:قالاحديومالقتدىعلىاشرفدماع!روالدرسولأن:زفرة

اتظروا؛مسلثريحوالزيح،دبملوناللون؟جرحهيدميالقيامةيوميبعثهواللهالأ،اللهسبيلفيبجرح

الواحد.القبرفيوالثلاثةالاثنينيدفنونوكانواالقبر"،فياضحابهامامفانجعلوه،للقرانجنعاهولاءكثر

جريحمن"ما:-لمج!هالقاسمابوقال:يقولهريرةاباسمعأنه،يسابىبنموسىعميوحدثني:قال

في[مسلم.مسلث"ريحوالريح،دبملونائلون؛يذميوجرحهالقيامةيوميبعثهواللهالأ،اللهفيبجرح

501].الإمارةكتاب،صحيحه

قالجم!اللهرسولأن،سلمةبنيمناشياخعنيسار،بناسحاقأبيؤحدثني:اسحاقابنقال

كالافانهما،حرابمنجنعمرونجنوعبداللهالجموحبنعمروالى"اتظروا-؟القتلىبدفنامرحين-يومئذ

واحلإ".قبيرفيفانجعلوهماالدتيا،فيمتصافيين

جحش:بنتحمنةوصنيعالمدينةالىمج!%اللهرسولرجوع

لي-ذكركما-جحشبنتحمنةفلقيته،المدينةالىراجعار!اللهرسولانصرفثم:اسحاقابنقال

بنحمزةخالهالهانعيثم،لهواستغفرتفاشترجعت،جحشبىبنعبداللهأخوهالهانعيالناسلقيتفلما

فقال،وولولتفصاحتعميربنمضعبزوجهالهانعيثم،لهواستقفرثفاسترجعت،المطلبعبد

زوجها.علىوصياحها،وخالهاأخيهاعندتثبتهامنرأىلمالبمكان"متهاالمراةزوج"ان!-:اللهرسول
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:حمزةعلىالأنصارنساءبكاء

البكاءفسمعوظفر،الأشهلعبدبنيمنالأنصاردورمنبدابى-جمرواللهرسولومر:اسحاقابنقال

رجعفلماله"،بواكيلاحنزة"لكن:قالثم،فبكىيك!اللهرسولعينافذرفث،قثلاهمعلىوالنوائح

علىفيبكينيذهننثميتحزفناننساءهمامراالأشهلعبدبنيدارالىحضيربنواصيدمعاذبنسعد

يك!.اللهرسولعم

الأشهل،عبدبنيرجالبعضعن،حنيفبنعبادبنحكيمبنحكيمحدثني:اسحاقابنقال

عليه،يبكينمس!جدهبابعلىوهنعليهنخرج،حمزةعلىبكاءهنع!اللهرسولسمعلما:قال

.بأنفسكن"اسيتنفقد،اللهيرحنكن"ازجنن.فقال

.النوحعنيومئذونهى:هثامابنقال

فاقالأتصار،القه)رحم:قالبكاءهنسمعلماد!اللهرسولان:عبيدةابووحدثني:هشامابنقال

فليتصرقن".مروهن؛لقديمةعلمتمامتهمالمواساة

وصبرها:الديناريةالمرأة

وقاصيى،ابيبنسعدعنمحمد،بناسماعيلعن،عونابيبنعبدالواحدوحدثني:اسحاقابنقال

باحد،-لمجن!اللهرسولمعوابوهاواخوهازوجهااصيبوقددينار،بنيمنبامراةع!اللهرسولمر:قال

قالت:،تحئينكمااللهبحمدهو،فلانائمياخيرا:قالوا!؟اللهرسولفعلفما:قالتلهانعوافلما

.صغيرة:تريد،جللبغدكمصيبةكل:قالتراتهاذاحتى،اليهلهافاشير:قال،اليهانظرحئىارونجيه

فيالقيسامرؤقال،القليلمنههناوهوالكثير،ومن،القليلمنيكون:الجلل:هشامابنقال

]:المتقاربأمنالقليلالجلل

جللسواهشيءكلالارثهماسدبنيلقثل

وتليل.صغير:اي

]:الكاملأمنالجرفيوعلةبنالحارثوهو؛الشاعرقال؛العظيم:ايضاوالجلل:هثامابنقال

عظميلأوهننسطوتولئقجللالأعفونعفوتولئن

الكثير.منفهو

طالب:أبيبقعليوكذلكسيفهبفسليأمر!ك!ي!!اللهرسول

هذاعق"اقـلبم:فقال،فاطمةابنتهسيفهناولاهلهالىيك!اللهرسولانتهىفلما.اسحاقابنقال

عنهفاغسليايضاوهذا:فقال،سيفهطالبابيبنعليوناولها"،اليومصدقنيلقذفوالله،بنيةيادمه

نجنسهلمعكصدقلقذ،القتالصدفتكتت"لئق:و!اللهرسولففال،اليومصدقنيلقدفوالقه،دمه

"0دجانةو؟لوحنيص

الفقار.ذو!:اللهرسوللسيفيقالوكان:هشامابنقال
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مجزوءأمنأحديوممنادنادى:قالنجيحأبيابنأن،العلماهلبعضوحدثني:هشامابنقال

:]الكامل

عليئالأفتىولارالفقاذوالأ.:لا

يصيب"لا:طالبأنجيبنلعليقال-لمج!واللهرسولأن،العلمأهلبعضوحدثني:هشامابنقال

علينا".اللهبقتححئىمثلهامئاالمشركون

الأسد:حمراءالىأحديومثاني!ي!اللهرسولخروج

لستالأحديوممنالغدكانفلما؛شؤالمنللنصفالسبتيومأحديوموكان:اسحاقابنقال

يخرجنألأمؤذنهوأذنالعدو،بطلبالناسفيع!ن!اللهرسولمؤذنأذن؛شؤالمنمضتليلةعشرة

نإ،القهرسوليا:فقالحرامبنعمروبنعبداللهبنجابرفكلمه،بالامسيومناحضرأحدالاأحدمعنا

لاالشوةهؤلاءنتركانلكولاليينبغيلاانه،بييا:وقال،سبعلياخوالبعلىخففنيكانأبي

فتخلفت،أخواتكعلىفتخفف،نفسيعلى-كي!اللهرسولمعبالجهادأوثركبالذيولست،فيهنرجل

فيخرجأنهوليبلغهمللعدؤ،مرهبألمجن!القهرسولخرجوائما،معهفخرج-لمج!و،رسوللهفأذن،عليهن

عدؤهم.عنيوهنهملمأصابهمالذيوأن،قوةبهليظنواطلبهم

بنتعاثثةمولىالسائبأبيعن،ثابتبنزيدبنخارجةبنعبداللهفحذثني:اسحقابنفال

:قال-!يراللهرسولمعاحداشهدكانالاشهلعبدبنيمنع!اللهرسولأصحابمنرجلاان؛عثمان

فيبالخروججمتاللهرسولمؤذنأذنفلما،جريحينفرجغنا،ليواخأناجم!اللهرسولمعأحداشهدت

ومانركبها،دائ!منلناماوالفه!ض؟!اللهرسولمعغزوةأتفوتنا:ليقالأولأخيقلتالعدؤ،طلب

ومشىعقبةحملتهغلباذافكان،منهجرحاأيسروكتت،-لمج!اللهرسولمعفخرنجنا،ثقيلجريحالامنا

.المسلموناليهانتهىماالىانتهيناحتى،عفبة

ثمانيةعلىالمدينةمنوهيالاسد،حمراءالىانتهىحتىيك!اللهرسولفخرج:اسحاقابنقال

.هشامابنقالفيما،مكتومامابنالمدينةعلىواستغمل،أميال

المدينة.الىرجعثموالاربعاء،والثلاثاءالاثنينبهافأقام:إسحاقابنقال

المشركين:وتخويفهالخزاعيمعبدصنيع

مسلمهمخزاعةوكانت،الخزاعيمعبدأبيبنمغبد-بكرأبيبنعبداللهحذثنيكما-بهمروقد:قال

يومئذومعبدبها،كانشيئأعنهيخفونلا،معهصفقتهم،بتهامةمجتىاللهلرسولكصحعيبةومشركهم

ثم،فيهمعافاكاللهأنولودذنا،أصحابكفياصابكماعليناعزلقدواللهامامحمد،يا:فقال،مشرك

أجمحواوقدبالرؤحاء،معهومنحربنجنسقيانأبالقيحتىالأسد،بحمراءعححاللهورسولخرج

نستأصلفم؟أنقبلنرجعثم،وأشرافهماصحابهحدأصبنا:وقالوا،واصحابه-لمجتاللهرسولالىالزجعة

خرجقدمحمد:قالمعبد؟ياوراءكما:قالمغبداسفيانأبورأىفلما،منهمفلنقرغنبقئتهمعلىلنكرن

عنهتخففكانمنمعهاجتمعقدتحزقا،عليكميتحزقون،قطمثلهأرلمجمعفييطلبكمأصحابهفي
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؟!تقولماويحك:قال؛قطمثلهأرلمشيءعليكمالحنقمنفيهمضئعوا،ماعلىوندموا،يومكمفي

لنستأصلعليهمالكزةأنجمغنالقدفوالله:قال،الخيلنواصيترىحتىترتحلأنارىماوالقه:قال

شعبر،منابياتأفيهمقلتأنعلىرأيتماحملنيلقد،ووالفه:قال،ذلكعنأنهاكفاني:قال،بقيتهم

]:البسيطأمنقلت:قالقلت؟وما:قال

الأبابيلبالجردالأرضسالتاذراحلتيالأضواتمنتهذكادت

معازيلميلولااللقاءعتدتنابلةلاكرامباسدتردي

مخذولغيربرئيسسموالمامائلةالازضاطنعدوافطلت

بالجيلالبطحاءتغطمطتاذالقائكبممنحربانجنوفي:فقلت

ومعقولمتهمازببماذيلكلضاحيةالبسللافلنذيراني

بالقيلاتذرتمايوصفوليسقنابلهوخشيىلااخمدجيشمن

المدينة،نريد:قالوا؟تريدوناين:فقالالقيسعبدمنركثبهومر،معهومنسفيانأباذلكفثنى

لكموأحمل،إليهبهاارسلكمرسالةمحمداعنيمبلغونأنتمفهل:قال،الميرةنريد:قالواولم؟:فال

إليهالسيرانجمغناقدأئافاخبروهوافيتموهفاذا:قال،نعم:قالواوافيتموها؟اذا،بعكاظزبيباغداهذه

أبوقالبالذيفأخبروهالأسد،بحمراءوهوىلمجؤاللهبرسولالركبفمر،بقيتهملنستاصل؛اصحابهلالى

".الوكيلونغمالفه"حنبنا:فقال،واصحابهسمان

المدينةالىالرجوعأراداحديومانصرفلماحرببنسفيانأباأن:عبيدةابوحدثنا:هشامابنقال

تفعلوا؟لا:خلفبناميةبنصفوانلهمفقال،-جج!اللهرسولاصحاببقية-زعموافيما-ليستأصلوا

لمجمالنبيئفقالفرجعوا،فارجعوا،،كانالذيغيرقتاللهميكونانخشيناوقدحربوا،قدالقومفان

صبحوالوحجارةلهمسومتلقد،بيدهنفسي"والذي:بالرجعةهمواانهمبلغهحينالاسدبحمراءوهو

".الذاهبكأمسلكالوابها

الجمحي:عزةأبيمقتل

أبيبنالمغيرةبنمعاويةالمدينةالىرجوعهقبلذلكوجههفي-كج!اللهرسولواخذ:عبيدةابوقال

عزةوأبا،معاويةبنتعائثةامهأبومروانبنعبدالملكجدوهو،شمسعبدبنأميةبنالعاص

فقال،أقلنيالقهرسوليا:فقال،عليهمنثئمببدرأسرهقدىيخؤاللهرسولوكان،الجمحي

ياعنقهاضرب،مرتينمحمداخدعت:وتقولبعدهابمكةعارضيكتمسحلاوالله"لا:ب!اللهرسول

عنقه.فضربزبير"

منيلدغلاالمؤمن"ان-جمو:اللهرسوللهقال:قالأنهالمسيببنسعيدعنوبلغني:هشامابنقال

4862].الأدبكتابفيداود]أبوعنقه.فضربثابت"بنعاصمياعنقهاضرب،مرتينجحبر

:العاصأبيبنالمغيرةبنمعاويةمقتل

الأسد،حمراءبعدالمغيرةبنمعاويةقتلاياسربنوعمارحارثةبنزيدان:ويقال:هشامابنقال
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بعدفأقام،قتلثلاثبعدوجدانأنهعلىفامنه!اللهرسوللهفاستأمن،عفانبنعثمانالىلجأكان

0فقتلاهفوجداهوكذا"كذابموضعستجدانه"انكما:وقال!ك!ضالنبيفبعثهما،وتوارىثلاث

:سلولابنأبيبنعمداللهشأن

ابنحدثنيكما-سلولابنأبيبنعبداللهوكان،المدينة!اللهرسولقدمفلما:اسحاقابنقال

اذاشريفا،فيهموكان،قومهوفينفسهفيلهشرفايتكر،لاجمعةكليقومهمقاثمله-الزهريشهاب

بينيالذرسولهذا،الناسأيها:فقالقام،الناسيخطبوهوالجمعةيوم!رواللهرسولجلس

يومصنعاذاحتى،يخلسقثموأطيعوا،لهواسمعواوعززوهفاتصروه،بهوأعزكمبهاللهأكرمكمأظهركم

،وقالوا:نواحيهمقبثيابهالمسلعونفأخذ،يفعلهكانكماذلكيقعلقام،بالناسورجعصنعمااحد

:يقولوهو،الناسيىقابيتخطىفخرج،صنغتماصنغتوقد،بأفللذلكلست،القهعدؤايانجلسق

؟!ويلكمالك:فقالالمسجدببابالأئصارمنرجلفلفيه،امرهأشددقمتانبجراقلتلكأنما،والقه

قمتانبجرا،تلتلكأنعاويعنفوننييجبذوننيأضحابهمقرجالعليفوثب،افرهأشددقمت:قال

لي.يستقمرانابتغيماوالفه:قاليك!إ!اللهرسوللكيستغفرارجغويلك:قال،افرهأشدد

أحد:يومالمومنينتمحيص

بهومحق،المؤمنينبهاللهاختبر،وتمجيصيىومصيبةبلاءيوماحديوموكان:اسحاقابنقال

كرامتهأرادمقفيهالفهأكرمويوما،قلبهفيبالكفرمستخ!وهوبلسانهالايمانيظهركانممنالمنافقين

له.شريكلاكثيرادلهوالحمد،ولايتهاهلمقبالشهادة

القزانمناحدفيوجلعزالفهانزلىماذكر

بر!يمسصارح!إ!!إ

غريبها:وتفسيرعمرانألىمنآيةستيننزول

بنمحمدعن،البكائئعبداللهبنزيادحدثنا:قال،هشامبنعبدالملكمحمدأبوحدثنا:قال

:قال،الماللبيئاسحاق

فيكانماصفةفيها،عمرانالمنايةستونالقرانمنأحديومفيوتعالىتباركالفهاتزلممافكان

تجؤئأفلكمنغدؤتإوإذث!لنبيهوتحالئتباركاللهيقول؛منهمعاتبمنومعاتبة،ذلكيومهم

121].:عمرانالأ!!علبمحميعواللهلفقتاذمقعداتمؤمنين

]:الخفيفمجزوهأمنزيدبنالكميتقال؛ومنازلمقاعدلهمتئخذ:المؤمنينتبؤىء:هشامابنقال

مضجعاتبؤأتقذقبلهكتتليتني

له.ابياتفيالبيتوهذا

.تخفونبماعليم،تقولونبماسميع:أي
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وبنو،الخزرجنجنجشمبنسلمةبنووالطائفتانتتخاذلا،:اي!تقشلاأنمن!خظآبفتانهمت)إد

همتاماعنهماالمدافع:ايولئهها!)وأدئه:تعالىاللهيقول؛الجناحانوهما،الأوسمنالئبيتبنحارثة

فتولىدينهما،فيشكغيرعناصابهما،ووفنيضغفعنمنهماذلككانانماانهوذلكفشلهما،منبه

-لمجيم.بنبيهماولحقتاوضغفهما،وهونهمامنسلمتاحتى،وعائدتهبرحمتهعنهماذلكدفع

بمانهملمانانححثما:الطائفتانقالت:قال،العلماهلمنالاسدمنرجلحدثني:هشامابنقال

ذلك.فيايانااللهلتوليبههممنا

بهكانمن:أي122]:عمرانالأ!!ائمومنونفليتوصالله!وكل:تعالىاللهيقول:إسحاقابنقال

واقؤيهعنهوأدفعبهأبلغحتىعنهوادافعامرهعلىأعنه،بيوليستعنعليفليتوكلالمؤمنينمنضعف

فاتقوني؛:أي123]:عمرانآلأ!!تسثكورنلعلكتمألئهفأتقوأأذلةوأنتتم2جمدأللهنمركم)ولقذنيتهعلى

نأيكفيكغلفصؤمن!%إلنتقول)إذقوةواضعفعدداأتلوأنتمببدبى،اللهنصركمولقد،نعمتيشكرفانه

ربكميضدذئمهذافورهمفنويآتوكموتتقوأتضبروأإنبل!منزلينالعبيكةئنءالزبثبئةرئبهميمذكنم

أمريوتطيعوالعدويتصبرواان:أي125]-124:سصانالأ!!مسومينانمليكةثنالؤ5بخعسة

مسؤمين.الملائكةمنالافبخمسةامدذكمهذا،ونجههممنوياتوكم

علىأعلموا:قالأنهالبصريالحسنابيبنالحسنعنبلغنا؛معلمين:مسؤمين:هشامابنقال

وقد،بيضاعمالمبذريومسيماهمكانت:فقالايم!حاقابنفأما،أبيضبصوفيونواصيهمخيلهمأذناب

أئرمنرجومهرفى)سيعاهتم:وجلعزاللهكتابوفي،الغلامةوالسيما:،بدبىحديثفيذلكذكرت

:يقول82-83]أهود:!مسومة!قضوبسجلمنو!حجازهعلامتهم:أفي92]:[الفنح!ال!جؤد

الدنيا،حجارةمنليستأنهاعلامةعليها:قالأنه،البصريالحسنأبيبنالحسنعنبلغنا؛معقمة

الرجز]:أمنالعجاجبنرؤبةقال؛العذابحجارةمنوانه!

سؤموامااذاتجارينيولاال!فمالجيادبيتبلىفالآن

وأنجذمواابصارهموشخصت

.أقطعوا-:مهملةبالدال-وأنجدموا،أسرعوا:اي-معجمةبالذال-أنجذموا

له.أرجوزةفيالأبياتوهذه

فيهو)شجر14]:عمرانآلأ!المسؤمة)والخيل:تعالىاللهكتابوفي؛المرعية:أيضاوالمسؤمة

أمنزيدبنالكميتقالرعاها؛اذاوأسامها؛،وابلهخيلهسؤم:العربتقول01]؛:[النحل!قيمون

]:الخفيف

السوامهلكالمسيموفقدهففقدناممنمجحاكانراعيا

الغنم.الىمحسناالسياصةسلسم!ن!جحا::هثامابنقال

له.تصيدةفيالبيتوهذا

:عمران[آل!!الحكيصا!يزألثهعندمقالاالقروهابيماقلولبهمولئطمبنلكغبثرىالأ-اللهجعلهأوها

منأعرفلما؟بهقلوبكمولتطمئنلكمبشرىالاملائكتيجنودمنسميتمنلكمسميتما:أي126]
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خلقي،مناحدالىلااليوالحكمالعرانوذلك؟وفدرتيلسلطانيعنديمنالاالنصروما،ضعفكم

منطرفاليقطع:ايا]27:عمرانالأ!!نيلبينفينقلبوأيكبخهخأؤكفروأالذينئنطرفا)لقطع:قالثم

مماشيئاينالوالم،خائبينفلأمنهمبقيمنويرجع:أي،خائبينيردهمأومنهمبهينتقمبقتلالمشركين

يآملون.كانوا

]:البسيطامنالزمةذوقالأرادوا؛ماويمنعهمالغماشديغمهم:يكبتهم:هشامابنقال

ومكبوتمسرويىبينحيرةفيموقفنااتسلاشجننمنانسما

لوجوههم.يصرعهم:ايضاويكبتهم

فمانهخيعذبهمأؤعتيميتوبأؤشئلمالأترمنلث)ليس-لمج!:اللهرسوللمحمدتالثم:إسحاقابنتال

أتوبأو،فيهمبهامرتكماالأعباديفيشيئءالحكممنلكليس:اي128]:عمرانالأ!!بخلمو%

استوجبواقد:أي،!"طنمو%إف!نهخ؛فبحقيبذنوبهماعذبهماو،فعلتشئتفان؛برحمتيعليهم

فيهم.ماعلىالعبادويزحمالذتبيغفر:أي912]:عمرانالأ،زحيص!غ!ر)وأدئهائايبمعصيتهمذلك

ذإ؟الإسلامفيتأكلوالا:اي"ئصعفةأضعفاألزبوأتأ!لو(!.امنوأائذفي)يكأيها:قالثم

لعلكئمالله)واتقوأ،دينكمفيلكميحللامماغيرهعلىانتماذتأكلونكنتمما؛بهاللههداكم

ماوتدركون،عذابهمناللهحذركممماتتجونلعلكمالفهوأطيعوا:اي013]:عمرانآلأتفلون!!

بي.كفرلمنداراجعلتالتي:اي!،للبهفرينأغذتالقألنار)واتقوأثوابهمنفيهاللهرغبكم

حين-عج!اللهرسولعصواللذينمعاتبة!"تزحموتلعلحخوالرسولأدئه)وأطيو(:قالثم

ع!ضحهاوجئؤزئجتمئنمغفرؤاكوسارعوأ!!:فالثم-غيرهوفياليومذلكفيبهامرهمبماأمرهم

ألمئزاشفىينفقون)الذينرسوليوأطاعاطاعنيلمندارا:أي!"للصتقينأعذتوالإزضألشنوت

وأنا،الإخسانهووذلك:أي!"ال!خسنيئيحمثواللهالنا!طعنوالعافينانغيطرألظمدوالقر!

يغفرومنلذلؤبهتمفأستفنرواأدلهدبهرواأننسهمظلموآأوفشثةفعلو(إذا)وائذيت،بهعملمناحث

ظلموااوفاحشةاتوان:أي135]:عمرانآلأيعلموت!"وهتمفعلوامافىيصزواولئمأدناإلاالذنو%

الذنوبيغفرلاأنهوعرفوالها،فاستغفروه؛عليهماللهحزموماعنهااللهنهيذكروا،الفهبمعصيةأنفسهم

فيمابيأشركمقكفغلمعصيتيعلىيقيموالم:أي"يعلموتوهتمفعلو(مافىي!وا)ولئمهوالا

وجننتزتجهخمنئغفزجزآؤهمإأؤلبهك،غيريعبادةمنعليهمحزفتمايعلمونوهمكقرهمفيبهغلوا

المطيعين.ثواب:اي!"العئلدأجرولقمفيهأخدديبأف!كرتختهامنتخرى

واتخاذهفيهمكانلماوالتمحيص،اصابهمالذيوالبلاء،بهمنزلتالتيالمصيبةذكراستقبلثم

سننقنلغمنظتإقذ:بهمصانعهووفيماصنعوافيمالهموتعريفالهمتعزيةفقال،منهمالشهداء

التكذيبأهلفينقميماوقائعمنيمضتقد:اي!"انمكذبينعقبةكانكيففانظرواالأزضفىفسيرو(

هوولمنفيهممنيمضتقدمثلالبفراؤا،مدينواضحابلوطوقوموثمودعاد:بيوالشركلرسلي

عدوكمعنانقطعتنقمتيأنيظنوالئلا:أي،لهمأفليتفاني،منيذلكمنعليههممامثلعلى

ئلئاسبيانإهذا:تعالىقالثم،عندكممالينلم؛بذلكليبتليكم؛عليكمبهاأدلتهمالتيللدولةوعدوي
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وأدبنوز:أي،وموعظةوهدئ،قبلواانللناستفسيرهذا:افي!!!تقينومؤعظةوههى

ماعلىتبتثسواولاتضعفوالا:أي!نخزدؤأولاتهنوأ)ولا،أمريوعرفاطاعنيلمن:أي،للمتقين

كنتمإن:اي!ئؤيخين!!)إنوالظهور،العاقبةتكونلكم:اي!ألاعتهلؤن)وإشماصابكم

:أي!مثلهرقزحاتقوممش)فقذ،جراخ:!أيقرخيضسمتكخ)إن،عنيبهجاءكمبمانبييصدقتم

الد)ولمجموالتمحيصللبلاءالناسبيننصرفها:أي!الناسبينندارلهاالأثام)وتكمثلها،جراح

منوليكرم،والمنافقينالمؤمنينبينليميز:ايأررولمجن!!كثلاوأدئاشهد%منكتمويتخذ.امنو(ائذجمت

الذينالمنافقين:أيالظالمينيحبلاوإلئهأررولمجن!!كثلا)وألته،بالشهادةالإيماناهلمنأكرم

الذينيختبر:أي!.امنوأالذينالله)وليخص،المعصيةعلىمصرةوقلوبهمالطاعةبألسنتهميظهرون

[141عصاد:الأانبهفرفي!)ويضحئويقينهمصبرهموكيف،بهمنزلالذيبالبلاءيخلصهمحتىامنوا

به.يستترونالذيكفرهممنهميظهرحتى؛قلوبهمفيليسمابألسنتهمقولهمالمنافقينمنيبطل:أي

:أي!!القخبرينويتلممنكغجهدوأاتذينألبرتعدولنااتجئةتذظوأأنصسبتتم)أ!تعابيقالثبم

أعلمحتىبالمكارهوابتليكمبالثدةاختبزكمولم،.الكرامةثوابيمنفتصيبواالجنةتدخلواانحسنتم

ففذتفقوهأنتجلمنالصؤتتمئؤنيختم)ولقذ!فياصابكمماعلىوالصبربيبالإيمانمنكمذلكصدق

عدؤكم،تلقواانقبلالحقمنعليهأنتمالذيعلىالشهادةتمئونكنتمولقد!"نظرونوأنتمرأئتمؤ

كانالذياليومحضورمنفاتهملما؟عدؤهمالىبهمخروجهالىعنرواللهرسولاستتهضواالذين:يعني

:يقول!تففؤهأنلحلمنالعؤتتمنؤننختم)ولقذ:فقال،بهفاتتهمالتيالشهادةفيورغبةببدر،قبله

تنظرونوأنتم،وبينهمبينكمخليتذ،الرجالايديفيبالسيوفالموت:أي"تظرونوأنتمرأئتموهأفقد

أغمبهتمعل+أنقدتغلتلأؤقاتأباننالرسلتتلهمنظتقذرسولمإ،محما)وما.عنكمصدهمثماليهم

:الناسلقول:اي144]:عمرانالألشرفي!أأدئهوسيوىشئأأدديضزفلنعقبيهطينقلمتومن

كفارادينكمعنرجعتم،قتلأوماتأفان،عدوهمعنوانصرافهم،ذلكعندوانهزامهملمجممحمدقتل

فيمالكمبينوتد،وعندكممعكمدينهمن-كي!نبثهخلفومااللهوكتاب،عدوكمجهادوتركتمكتتمكما

شئأ!الديضر)فلن،دينهعنيرجع:أي!عقبيهطيخقلمي)ومن،ومفارقكمميتانهعنيبهجاءكم

من:أيالشحرفي!أدئه)وسيوىقدرتهولاسلطانهولاملكهولاتعالىاللهعزذلكينقصلن:اي

.بأمرهوعملأطاعه

بالغه،هواجلا-لمجرولمحمدإن:!أيئؤتج!ثلأكمناألتهبإدنإ،تموتأنلتيس!انأوما:قالثم

متهأءنؤتهألأخرةثوابيردومنمتهانؤثهءألذتياثوابيز)وم!.كانذلكفيوجلعزاللهاذنفاذا

منهانؤته،الاخرةفيرغبةلهليستالدنيايريدمنكمكانمن:أي145،:عمرانالالثتبهرين!"أوسنبزى

مامنهانؤته،الاخرةثوابيردومن،حطمنالاخرةفيلهوليسفيها،يغدوهولارزقمنلهفسمما

المتقين.أي:الشاكرينجزاءوذلك؛دنياهفيرزتهمنعليهيجريمامعبهوعد

واللهاشت!نوأوماضعفواوما!لئهسيلفىأصحابهخلعاوهنواكئرذا!بئونمعهرقتلنؤننةو؟لق:قالثم

فما،جماعة:أي،كثيرربيونومعهالقتلأصابهنبيئمنوكائن:أي146،:عمرانآلأالضبرين!،مج!ث
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وعنتعالىالهعنالجهادفياصابهملمااستكانواوما،عدوهمعنضغفواوما،نبيهملفقدوهنوا

فئوإشرافناذلؤبنالنااغفررئاتالواأنالأتؤلهصكانإوما،الصابرينيدبئوالفهالضبر،وذلك،دينهم

147].:عمرانآلأالحترفي!"القؤ!كلوألفزناأقدامناوثئتأنرنا

،الياسبنطابخةبنادبنمناةعبدلولدالربابوقرلهم،رئي:الرييينواحد:هثمامابنقال

وهي:،وربابة،رئة:الربابوواحد،الجماعاتيريدون،هذامنوتحالفواتجئعوالأنهم؛ولضئة

]:الكاملأمنالهذليئذؤيبابوقالبها؛فشئهوها،ونحوهاعصياوقداحجعاعات

ويضدعالقداجعلىيفيضيسروكأثهربابةوكانهن

له.ابياتفيالبيتوهذا

المنسرج]:أمنالصلتابيبناميةوقال

مدسوراسنؤراشدواخونرثابابيلشياطينهمحول

له.قصيدةفيالبيتوهذا

.القداحفيهاتلفالتيالخرقة:ايضأوالزبابة:هثامابنقال

وجل:عزالهيقول،الحلقفيالتيالمساميرهيوالدسر:،الدروعوالسنرر::هثمامابنقال

الرجز]:أمنتيممنالحمانيئالأخزرابوقال13]القمر:أ!"؛ورسرألوجذاتعكإوحملته

المقؤمالقناباطرافدسرا

استغفروا،كماواشتقفروا،منكمبذنوبذلكانماواعلموا،قالوامامثلفقولوا:اي:اسحاقابنقال

يثبتأن5سألوكما5واسألو،راجعيناعقابكمعلىترتذواولا،دينهمعلىمضواكمادينكمعلىوأفضوا

فلم،نبيهمقتلوقد،كانقدقولهممنهذافكل،الكافرينالقومعلىاستنصروهكماواستتصروه،أقدامكم

فيهااللهوعدما!الآخر"ثواب)وحسنعدوهمعلىبالظهور!الذتياثوابالله)فمالهم،فعلتمكمايفعلوا

فتنقلبوأ(غضنغفىبردو!ئمكضروأائذيىتطيعواإنءامنوآائذيفإيكأيها،.المضنبنيحمث)وأدئه

فان!!النصرلينجروعومود!ضألئه)بلوآخرتكمدنياكمفتذهب؟عدؤكمعق:اي!"خسرين

أعقابكمعلىترجعواولا،بغيرهتستنصرواولا،بهفاعتصمواقلوبكمفيصدقأبالسنتكمتقولونماكان

أشركوابما،عليهمانصركمكتتبهالذي:اي،الرغبكفروأالذيىقلوبفى)سنلق،دينهعنمرتدين

واتبعتمبياعتصفتمماعليكمظهوبىولانضرعاقبةلهمأنتظنوافلا:ايحخيما،منلهمأنجعللممابي

فيهاوعصيتم،للمعصيةأمريبهاخالقتملأنفسكمقدمتموهابذنوبمنهماصابتكمالتيللمصيبة؛امري

وعصيتمالامرفىوتنزغت!فشفتزإذاحفلماذنهبتحشونهمإذ؟وغداللهممدنحمإولقذك!نبيي

ئخغصر!خثخالآخرةيرلدئنومنحمالديخايريدئنمن!متحثولتثا(رلبهممآبئدضنما

النصرمنوعدتكمبمالكموفيتلقد:أي!!المؤمينعلى!ل!ذووأدنهعثمعفاولقذليتتليكغ

عنكم.أيديهموكفي،عليهمأيديكموتسليطيباذني،القتل:اي،بالسيوفتح!ونهماذ؟عدؤكمعلى

جريرقال؟وغيرهبالسيفاستأصلتهايالشيء،حسنت:يقال،الاصتئصال:الحسق:هشامابنقال

الوافر]:أمن
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الحصيدالأجمفيالنارحريقتسامىكماال!يوفتح!هم

الرجز]:أمنالعجاجبنرؤبةوقال،لهقصيدةفيالبيتوهذا

اليبيساالأخضربغدتأكلحسوسأسنةشكونااذا

له.ارجوزةفيالبيتانوهذان

فياختلفتم:اي،اف!ترفىإوتنزغتئم،تخاذلتم:اي،فشلتضاذا)حف:اسحاقابنقال

تحئو!ت،قاأرلبهممانجدمنماإوعصنتم،الرماة:يعني،اليكمعهدومانبيكمافرتركتم:اي،امري

الذين:أي،الذيخايرلدئن)منحم،واموالهمنسائهمعنالقوموهزيمة،فيهشكلاالفثح:أي

يرلدمنإومنحم،الاخرةثوابعليهاالتيالطاعةمنبهامرواماوتزك|لدنيا،فيالنفبارادوا

مارجاءفيها،رغبةالدنيامنلعرضيى،عتهنهواماالىيخالفواولماللهفيجاهدواالذين:اي!الأخرة

منلعرضعنهنهواماالىيخالفواولم،الدينفيجاهدواالذين:اي،الاخرةفيثوابهحننمناللهعند

معصيةمناتيتمبمايهلككمالأذلكعظيمعقاللهعفاولقد،ذنوبكمببغضوذلك،ليختبركمالدنيا؛

عاجلفيالذنوبببعضعاقبان؛المؤمنينعلىاللهمنوكذلك،عليكمبفضليعذتولكني،نبيكم

لهمرحمة؛معصيتهمناصابوابماعليهملهالحقمنفيهممالكلمستأصلغيرفانه،وموعظةادباالدنيا

.الإيمانمنفيهملماعليهموعائدة

ولانضعدوت)إد:فقال،اياهملدعائهعليهيغطفونولائدعونوهمصيئنبيهمعنبالفرارانبهمثم

فات!غماعكتحزلؤ(لحيلايفزغضأفأثصحتمأخرلبهغفىيذعو!نموألرسو!أحدعكتتورت

فيوقعوبما،عليكمعدؤكموعلؤ،اخوانكممققتلمنبقتل،كرببعدكربأ:اي،أصنحنممآولا

فاتكمماعلىتحزنوالكيلا؟بغمغماعليكمتتابعمماذلكفكان،نبئكمقتل:قالمنقولمنانفسكم

ذلكفرنجتحتىاخوانكمقثلمناصابكمماولا.باعينكمرايتموهانبعدعدوكمعلىظهوركممق

والغمالكربمنفيهكانواماعنهمبهاللهفرجالذيوكان،.لقملونبماإوألبضبيرعنكمالكرب

بينحيا!الكرسولراوافلما،!نبيهمبقتلالشيطانكذبةعنهمرذوجلعزاللهان:اصابهمالذي

حيناخوانهمفياصابتهاالتيوالمصيبةعليهمالظهوربعدالقوممنفاتهمماعليهمهانأظهرهم

تذوطايفةتنكغطآلفةيغمثىلناسماأمنةأئغصبعدئنماعلتكمأنزل)ثئم.-لجضنبيهمعنالقتلاللهصرف

للهمماايأترإنتلشئءمنآلأنرمنلناهليقودوتتجففةصظنأدحقغتربألثهيظنوتأنفسهخأهتتهم

دبرزبيوتكغفىكننملؤقلئهناقتفناماشئءالأمرمنلناكانلؤيقولونللىلئدونلاماأنفسهمفى-يخفون

يذاتعليضوألئهقلولبهتمفىماوليمخصصدور!نمفىماألدوليتتلىمضاجعنإكالقتلعلتهمكتبائذين

وافل،يخافونلانيائمفهم؛بهاليقيناهلعلىمنهأمنةالنعاساللهفأنزل154]؛:عمران[آلالصدور!!

عاقبة،يرجونلاأنهموذلك؛القتلتخرفالجاهليةظنالحقغيربالتهيظنون؛أنفسهماهمتهمقدالنفاق

بيوتكخ!فىكننمئؤإقلجم!:لنبيهسبحانهقالثم،اصابهمماعلىوح!نمرتهمتلاومهموجلعزاللهفذكر

عدنهمكتمطإالذينلأخرج!!رز،سرائركممقاظهرمامتكمالفهاظهرالذيالموطنهذاتحضروالم

فيمابهوليمخصصدورهمفيمابهينتليحئى،فيهيضرعونغيرهموطنالى!مضاجعنإكالقتل
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منكم.بهاستضوامماصدورهمفيماعليهيخفىلا:أيالضدور!يذاتعليما)وأدله؟قلوبهم

كالؤأثؤغزىكالؤأأؤالازضىفىضربراإذالإخونهتموقالواكفروا؟لذينتكولؤالا.امنوأالذين)يأيخا:قالثم

.عمرانبصير!!]اللغعلونبماواللهويميتوالبيصءقلوبهئ!فىح!ئذلكاللهليجعلقتلوأوماماتوأماعندنا

فيالأرضفيوالفحرب،اللهسبيلفيالجهادعناخوانهمينهونالذينكالمنافقينتكونوالا:أي156]

ليخعل)قتلوا؟وماماتواماأطاعونالوقتلوا:أوماتوااذاويقولون،كيه!رسولهوطاعةوجلعزالفهطاعة

يشاءماويؤخريشاءمايعخل:أي،ويميتيحييوالله،برئهماليقينلقفة:أيفلوبهت!!،فىح!ئذلكالله

ضيرورخصةاللهمنلمغفربرمتزأؤاللهسبيلفىقتفتص)ولئ:تعالىقالثم،بقدرتهآجالهممنذلكمن

وايقنوا-علموالو-خيرقتلاواللهسبيلفيفموت،منهبذلالكائنالموتان:أي!!ئحمعو%مما

الدنيازهرةمنجمعوابماوالقتلالموتتخؤفالجهاد؛عنيتاخرونلهاالتيالدنيامنيجمعونمما

اللهإلىان:أيتخشورن!!اللهالإلى،كانذلكأي!قتقتخأؤمتخ)ولبن،الاخرةفيزهادة

منها.عتدكماثرثوابهمنفيهاللهرغبكموماالجهادوليكنبها،تقترواولاالدنيا،تغرئكمفلا؟المرجع

:أي!يذ!صنلانفضعوأ(انقلبغيظفظاكنتولؤلهخلنتأدئهئنرخمة)فبما:وتعالىتباركقالثم

اناللهكلفتوقيع!متفاذاالأئيفىوشاوزهتملهم)وأشتغفر،عنهمفتجاوز:افي!د!غ)فأعف،لتركوك

كانتلوالغلظةعلىصبرهموقلةلضعفهم؛عليهموصنرهلهملينه-يئلنبيهفذكرأئمتوكين!!مجمثالله

!فأعف:وتعالىتباركقالثمىش!و،نبيهمطاعةمنعليهمافترضمماعنهخالفواماكلفيعليهممنه

الآمي!فى)وشاوزهتم،منهمالإيمانأهلمنقارفمنذنوبهملهم!)وأشتغفر،عنهمتجاوز:أي!عئنهغ

)فإذا،دينهمعلىبذلكلهمتألفا؟عنهمغنيأكنتوان،بهموتستعينمنهمتسمعانكلتريهم:أي

ذلك،الايصلحهمولايصلحكلاعدؤكجهادفيدينكمنوامبرمنيجاءكامبرعلى:أيع!مت!

منبهارض:أي!اللهعلى)فتوفي،وافقكمنوموافقةخالفكمنخلافعلىبهامزتماعلىفافض

اتمتوكين!!.مجمثالله)إنالعباد؛

لئلأ:أيبغد!ئنماينص!ركمائذىذافمنيخذلكغ)!ن،الئاس!منلكغغالبفلااللهينمريهم)إن

اتمؤمنون!.)فليتوفي،الناسعلىلا!:الله)وكل،أمريإلىالناسامروارففق،للناسأمريتترك

لاوهتمكسبثنانفم!ىطتوقئثتماتقيمةتؤمغليمايختيغللومنيغلأنلنئيكان)وما:قالثم

ومنرغبيما،ولاالناسمنرهبةعناليهمبهاللهبعثهماالئاسيكتمأنلنبيكانما:اي!!يطلمون

أدته!رقونأئبع)أفمن،عليهمتعذىولامظلومغيربكسبهيجزىثم،بهالقيامةيوميأتذلكيقعل

كانأفمن:يقول؛لسخطهمأوالناسلرضا"ةأدئهئنيسخطبآ.)كمماسخطوا،اوالناسأحبماعلى

جهنممأواهفكان،سخطهواستوجباللهمنبسخ!باءكمن،القهمنورضوانالجئةفثوابهطاعتيعلى

لكل:!!يقملوتبمابص!وأدئهاللهعنددرجمث)همفاعرفوا،؟المثلانأسواءالمصير؟!وبئس

معصيته.اهلمنطاعتهأفلعليهيخفىلااللهان:أيوالنار،الجنةفيعملواممادرجات

ويعفمهمولرئحيهنمءايختهءعلنهخيتدو(أنفسمنقرسولافيهتمبعث!!انعؤخين!أدنهمنإلقد:قالثم

أهلياعليكماللهمنلقد:أي164]:عمرانالتجين!"أضئلىدفىقتلمنكالؤادانرالححمة؟لكئب
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الخيرفيعفمكم؟عملتموفيمااحدثتمفيماآياتهعليكميتلو،أنفسكممنرسولأفيكمبعثاذ؟الإيمان

منفتستكثروا،اطعتموهاذاعنكمبرضاهويخبركم،فتتقوهوالشر،بهفتعملواالخيرلتعرفواوالشر؛

وان،جنتهمنثوابهبذلكوتدركوانقمتهمنبذلكلتتخلصوا؟معصيتهمنمنكمسخطماوتجتنبوا،طاعته

!نتستغفرونولا،حسنةتعرفونلا:اي،الجاهليةمنعمياءلفي:أي،مبينضلاللفيقبلمنكنتم

.الهدىعنعمي،الحقعنبكمالخير،عنصثم،سيئة

منهوقلهذأأفئقفغمثدنهاأصنتيقذئصيبةأصلبتيهملعآ)أو:فقال؟اصابتهمالتيالمصيبةذكرثم

فقد،بذنوبكماخوانكمفيمصيبةأصابتكمقدتكان:أيقدي!ء!!شنهكلعكألئهإنأنفمكتمعند

عماوخلافكممعصيتكمونسيتموأشرا،قتلاببذبىقبلهكانالذياليومفيعدؤكممنقنلمثليهااصبتم

أرادماعلىاللهإن:ايقدير،شيءكلعلىاللهان؛بأتفسكمذلداحللتمانتم،-جمن!نبيكمبهامركم

أصابكمما:أي!!أئمؤينينوليعلماللهفبإدنأتجصعانألتقىيؤمأصنبكغ)وماقديرعفبراونقميمامنبعباده

وصدقتكم،نضريجاءكمانبعدفعلتممافعلتبمحينذلككان،فب!ذنيوعدوكمانتمالتقيتمحين

تعالؤافى)رقيل،فيهمماليظهر:ايمنكم!نافقوأاثذفي)وليعلم،والمنافقينالمؤمنينبينليميز؛وعدي

سارحين-ع!اللهرسولعنرجعواالذينواصحابهأئيبنعبدالقهيعني!اذفعواأوأدئهسيلفىلهئدوأ

نظقلاولكئا،عنكمولدفغنامعكملسرناتقاتلونأنكمنغلملو:وقولهم-بأحدالمشركينمنعدؤهإلى

يوميذللحفر)هئم:وجلعزاللهيقول؛انفسهبمفييخفونكانوامامنهماللهفاظهر؛قتاليكونانه

قلوبهم،فيولي!،الإيمانلكيظهرون:أي"قلوبهتمفىليتسمايأفؤهالميقولوتللآيمنمنهغأترب

عشائرهممنمعكماصيبواالذين!!ضنهمقالوأإائذين،يخفونما:اييكت!ون!!بماأعلم)والله

نجدلاإنه:أي!!!دقينكنتتمإنأتمؤتأنفسحمعنفادر.وأقلتتلوأماأطاعونالؤ)وقعدوأ،وقومهم

فيالجهادوتركوانافقواإنماأنهموذلكفافعلوا؛انفسكمعنتدفعوهاناستطعتمفان؛الموتمن

الموث.منوفراراالدنيافيالبقاءعلىحرصا؟اللهسبيل

بلأئوتأاللهسبيلفىقتلوأائذينتخسبن)ولا:القتلعليهمويهؤنالجهاد،فيالمؤمنينيرغب-جمن!لنبيهقالثم

علتهغخوئأ!لحفهخفنجههميلحقوالخباثذينرلمتنئثرونفقحدءألبمن.اتعهميمآفرصين!رزقونرئبنعندأخيآ4

فييرزقونعنديفهمأحييتهمقد:اي،امواتااللهسبيلفيقتلواالذينتظننلا:اي!"يخزلؤتهغو!

منبهميلحقوالمبالذينوششبشرون،عنهجهادهمعلىفضلهمنالقهاتاهمبمامسرورين،وفضلهاالجنةروج

فيههمفيماليشركوهم؟جهادهممنعليهمضواماعلىاخوانهممنلحقهممنبلحوقويسرون:اي،خلفهم

اللهئنبنغمةإيستتتثرون:تعالىاللهيقول؛والحزنالخوفعنهماللهأذهبقد؛اعطاهمالذياللهثوابمن

.الثوابوعظيمالموعودوفاءمنعاينوالما؟!"اتمؤيخينأخريضيعلااللهوأنوفضلي

قال:قالعنهمااللهرضيعباسابنعنالزبير،ابيعن،اميةبناسماعيلوحدثني:اسحاقابنقال

الجئةأنهارترد،خضرطيرانجواففيازواحهماللهجعلبأحد،اخوانكماصيب"لنا-جم!:اللهرسول

وحننومنهلهممئنربهمطيبوجدوافلما؛العرشظلفيذهبمنقناديلالىونأويئمارها،منوتنهل

،الحربعتديتكلواولاالجهاد،فييزهدوالئلأبنااللهصنعمايغلموناخوانناليتيا:قالوا،مقيلهم
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]أبو!....تحسبنأولا:الآياتهؤلاء!رصويهعلئالقهفأنزلعتكم"؛بفغهمفهنا:تعالئاللهفقال

252].5:برقمالجهادكتابفيداود

عباسابنعن،الأنصاريلبيدبنمحمودعن،الفضيلبنالحارثوحدثني:اسحاقابنقال

يخرجخضراءتئةفيالجنةببابنهربارقعلئ"الـهداء:ىلمج!هالقهرسولقال:قالانهعنهمااللهرضي

1/266].المسندفياحمدأوعشيا".بكرةالجنةمنرزقهمعليهنم

)ولا:الاياتهؤلاءعنسئلأنه!ههمسعودبنعبداللهعن،أتهملامنوحدثني:اسحاقابنقال

لنا:فقيلعنها،سألناقذانااما:فقال!!؟ي!زقونرنبنعندأحيآبربلأشوتااللهسبيلفىقتلوأالذينتحسبن

منوتأكلالجئةأنهارترد،خضرطيرانجواففيأزواحهمالذجعلبأحداخوانكمأصيبلما"اثه

،عبادييا:فيقولازوعةعليهموجلعزالفهفياللع؛العرشظلفيذهبمنقنابريلالئوتأويثمارها،

يطلعثم:قالشئنا،حيثمتهاننهلالجنةاعطيتنا،مافوقلارئنا:فيقولون:قالفأزيدكم؟تشتهونما

منهانكلالجنةاعطيتنامافوقلارئنا:فيقولونفأزيدكم؟تشتهونما،عبادييا:فيقول،آزوعةعليهم

مافوقلارئنا:فيقولون3فأزيدكمتشتهونماعبادييا:فيقول،آزوعةعليهمياللعثم:قالشئنا،حيث

فيكفنقاتلالذنياالىنرذثئمانجسادنافيازواحناترذأقندفيأناالأشئنا،حيثمتهاننهلالجنةأعطيتنا،

1887].219/الإمارةكتابفيالفاظباختلافمسلماخرجهأ".أخرىمرةفيكنفتلحتى

عبدالله-بنجابرسمغت:قال،عقيلبنمحمدبنعبداللهعن،أصحابنابعضىوحدثني:اسحاقابنقال

:قال،القهنبييا،بلى:قلت:قالجابر؟إ"يا؟لشرك"ألا!:اللهرسولليقال:يقول-عنهمااللهرضي

يأ:تالبك؟أقعلأقعمربىنجنمحبدالقهياتدبئما:لهقالثم،وجلعزالقهأخياهبأحدأصيبحنثأباك"ان

.36]31/المسندفيأحمداخرجهعأ0"أخرىمرةفأفتلفيكفأقاتل،الذتياالىترذئاقأحب،رلث

نفـي!وائذي:-جفهاللهرسولقال:قال،الحسنعنعبيد،بنعمرووحدثني:اسحاقابنقال

فانهالـهيد؛الأفيهاوماالذتيالهوأن،نهابىمنصاعةاليهايرجعأنيحبالدتيائفارقمومنيمنما،بيده

.]58/11877الإمارةكتابفيأمسلا."أخرىمرهفئفنلاللهسبيلفيفيقاتلالذتياالىيرذأنيدفي

،الجراح:أي!ائقر!أ!حابهممآبعدحتوألزسولدئهاستب!بوأ)الذين:تعالىقالثم:اسحاقابنقال

ألممنبهمماعلىالأسدحمراءالىاحديوممقالغددئ!اللهرسولمعسارواالذينالمؤمنونوهم

فاخشؤهئملكغجحعوأتذألثاسانائاسلهمتالالذين!عظيمأتجزواتقوأمغمأحسنوأ)لفذين،الجراح

القيسعبدمنالنفرقالوامالهمقالواالذينوالناساتوصيل!،ولغمألئهحشبناوقالوأإيننافزادهخ

وجل:عزاللهيقول؛اليكمراجعونمعهومقسقيانأباانقالوا:،قالماسقيانابولهمقالالذين

اللهصرفلماعظيص!!؛ففحلذوواللهأدلةرضحونوأتبعوأسوءيضسمتهئملأوفضحلاللهقنبنحعزأ،تقلبوا

)يخؤفافواههمعلئالشيطانالقىوماالرهطلأولئك:أفيأالشتطقذليأإتعا،عدوهملقاءمن

فىيسرعوناثذينيخزنكو!!مؤمنينبهغإنوضالونتخاثوهتمأفلا؛بأوليائهيزهبكم:أي،أترليا

عظبئعذابئولهتمالأخغفىحظالهمتحعلألااللهيريدشئااللهيضورالنأانهغ،المنافقون:أياتكفرأ

نضلىأنماكفروأائذينيخسبنولا!أليصعذايولهمشئاأدنهصزوالنبافييئنآلكفراشتروأالذينإن!
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عديهأنتممآعكالمؤ!نينليذرأدنهكانما!تهينعذالبوكلتمإثمأليزدادوآلخنتلإنتاف!نفسهغضيرلخ

يبتليكمأنيريدفيما:اي!الفينعلىديطدعكنمالله؟ن)وما،المنافقين:اي،الطبمخمنأبخيثيميزحن

بألئه)ئامنوأ،ذلكيعلمه:أي!يش!منزسلههمنئحتيىأدئه)ودبهن،فيهعليكميدخلمالتخذروا؛به

.عظير!،أخ)فلكتموتتوبواترجموا:ايوتتقوأ،تؤينوأ!انورسله

والأنصارالمهاجرينمنبأخداستشهدمنذكز

المهاجرين:مناستشهدمن

يك!:اللهرسولمعاحديومالمسلمينمنوآستشهد:اسحاقابنقال

!ه،هاشمبنالمطلبعبدبنحمزة:منافعبدبنهاشمبنيمنثمقريشمق:المهاجرينمن

مطعيم.بنجبيرغلاموخثيئقتله

خزيخمة.بنأسدبنيمنلهمحلي!،جحشبنعندالله:شمسعبدبناميةبنيومن

الليثيئ.قمئةابنقتلهعمير؛بنمضعب:قصيبنالدارعبدبنيومن

نفر.اربعة؛عثمانبنشماس:يقطةبنمخزومبنيومن

الأنصار:مناستشهدمن

رافع،بنانسبنوالحارث،النعمانبنمعاذبنعمرو:الأشهلعبدبنيمنثمالأنصار،ومن

السكن.بنزيادبنوعمارة

السكن.:ويقال،القيسامرئبنرافعابن:السكن:هشامابنقال

.رجلان؟وقشبنثابتبنوعمرو،وقشبىبنثابتبنوسلمة:اسحاقابنقال

يومئد.فتلثابتااباهماأنقتادةنجنعمربنعاصمليزعموقد:اسحاقابنقال

؟يدرونولاالمغركةفيالمسلموناصابه،اليمانوهو،حذيفةابوجاببرنجنوحسيل،وقشبنورفاعة

بنوالحارث،سفلبنوعئاد،قيظيبنوحباب،قيظيئبنوصيفي،اصابهمنعلىبديتهحذيفةفتصدق

رجلأ.عشراثنامعاذ؛بناوس

بنجشمنجنزعوراءبنالاغلمعبدبنعمروبنعتيكبناوسبناياس:راتحاهلومن

الئيهـان.بنوعبيد،الأشهلعبد

الئيهان.بنعتيك:ويقال:هثامابنقال

نفر.ثلاثة؛تييمبنيزيدبنوحبيب

رجل.؛رافعبنإميةبنحاطببنيزيد:ظفربنيومن

زيد،بنقيسبنالحارثبنسفيانأبوزيد:بنضبيعةبنىمنثم،عوفبنعمروبنيومن

بنشذادقتله؟الملائكةغسيلوهو،امةبنمالكبننعمانبنصيفيبنعامرابيبنوحتظلة

.رجلان؟الليثيئشعوببنالأسود

ضبيعة.ابن:امةبنومالك،ضبيعةابنزيد:بنقيس:هثامابنقال
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رجل.؛قتادةبنانيسزيد:بنعبيدبنيومن:اسحاقابنقال

لأمه.خيثمةبنسعداخووهوحثةابو:عوفبنعمروبنثعلبةبنيومن

ثابت.بنعمروابن:حبةأبو:هشامابنقال

.رجلان؛الزماةاميروهو،النعمانبنجبيربنوعبدالله:إسحاقابنقال

رجل.؛خيثمةبنسغدابوخيثمة:الأؤسبنمالكبنالقيسافرئبنالسلمبنيومن

رجل.؛سلمةبنعبدالله:العجلانبنيمنحلفائهمومن

رجل.؛هيشةبنقيسبنالحارثبنحاطبنجنسبيع:مالكبنمعاويةبنيومن

هيشة.بنحاطببنالحارثبنسويبق:ويقال:هشامابنقال

بنقيسوابنه،قيسبنعمرو:غنبمبنمالكبنسوادبنيمنثمالنجار،بنيومن:اسحاقابنقال

عمرو.

سواد.بنزيدبنقيسبنعمرو:هشامابنقال

نفر.اربعةمخلد؛بنوعامرزيد،بنعمروبنوثابت:اسحاقابنقال

نجنوعمرو،منذوليبنمالكبنثقفبنعمروبنعلقمةبنالحارثابنهبيرةأبو:مبذوليبنيومن

.رجلانعمرو؛بنعلقمةبنمطرف

رجل.المنذر؛بنثابتبناوس:مالكبنعمروبنيومن

ثابت.بنحساناخو:ثابتبناوس:هشامابنقال

بنحرامبنزيدبنضمضمبنالنضربنان!:النجاربنعديبنيومن:اسحاقابنقال

رجل.الئجار؛بنعدفيبنغنمبنعامربنجندب

في.اللهرسولخادممالكبنانسعئمالنضربنأنس:هشامابنقال

.رجلان؛لهمعبد،وكيسانمخلد،بنقيسالئخار:بنمازنبنيومن

.رجلانعمرو؛عبدبنونغمان،الحارثبنسليم:النجاربنديناربنيومن

زهير،أبيبنعمروبنالربيعبنوسعدزهيبر،ابيبنزيخدبنخارجة:الخزرجبنالحارثبنيومن

نفر.ثلاثة؛كغببنثعلبةبنمالكبنالنعمانبنقيسبنزيدبنالأرقمبنواوسواحد،قبيرفيدفنا

ابيابووهوالأبجر،بنعبيدبنثعلبةبنعبيدبنسنانبنمالك:خدرةبنووهمالأبجر،بنيومن

.الخدريسعيد

سغذ.:ويقال،سنان:الخدريسعيدابياسم:هشامابنقال

بنرانحعبنربيعبنوعتبةالأبجر،بنعئادبنعامربنقيسبنسويدنجنوسعيد:اسحاقابنقال

نفر.ثلاثةالابجر،بنعبيدبنثعلبةبنعبيدبنمعاوية

بنحارثةبنثعلبةبنخالدبنمالكبنسعدبنثغلبة:الخزرجبنكعببنساعدةبنىومن

.رجلان،البديبنفروةبنوثقف،ساعدةبنالخزرجبنعمر؟



احديومالمشركينمنقتلمنذكر

411

"هشاملابن"السيرة

بنثعلبةبنوقشبنثعلبةبنوهببنعمروبنعبدالله:عبادةبنسعدرفططريفبنيومن

.رجلان،جهينةبنيمنلهمحليف،وضمرة،طريف

بنغنمبنزيدبنالعجلانبنمالكبنيمنثم،سالمبنيمنثم،الخزرجبنعوفبنيومن

بنثعلبةبنمالكبنونعمان،العجلانبنمالكبننضلةبنعبادةبنوعئاس،عبداللهبننوفل:سالم

بنالنعماندقن؟الخشخاشبنوعبادة،بليئمنلهمحليصذياد،بنوالمجذر،سالمبنغنمبنفهر

نفر.خمسةواحد؟قبرفيوعبادةوالمجذرمالك

رجل.عمرو؟بنرفاعة:الحبليبنيومن

بنوعمرو،حرامبنثعلبةبنحرامبنعمروبنعبدالله:حرامبنيمنثم،سلمةبنيومن

أيمنوأبو،حرايمبنزيدبنالجموحبنعمروبنوخلأدواحد،قبرفيدفنا،حرامبنزيدبنالجموح

نفر.أربعة؟الجموحبنعمرومولى

بنكعبأبيبنقيسبنوسفل،عنترةومولاه،حديدةبنعمروبنسليم:غنبمبنسوادبنيومن

نفر.ثلاثة؟القين

.رجلان؛لوذانبنالمعلىبنوعبيد،قيسعبدبنذكوان:عاميربنزريقبنيومن

حبيب.بنيمنالمعلىبنعبيد:هشامابنقال

المسلميق:مناستشهدمنعدة

خمسة:والأنصارالمهاجرينمنلمجيراللهرسولمعالمسلمينمناستشهدمنفجميع:اسحاقابنقال

رجلا.وستون

:اسحاقابناحصاءعلىهسامابناستدراك

بنيمنثمالأوسمن:ذكرناالذينالشهداءالسبعينمناسحاقابنيذكرلموممن:هشامابنقال

مزينة.منلهمحليف،نميلةبنمالك:مالكبنمعاوية

بنعدفيبنالحارث-:الأوسبنمالكبنجشمبنعبدالله:خطمةواسم-خطمةبنيومن

خطمة.بنعامربناميةبنخرشة

اياس.بنمالك:مالكبنسوادبنيمنثم،الخررجومن

.عديبناياس:النجاربنمالكبنعمروبنيومن

اياس.بنعمرو:عوفبنسالمبنيومن

أخديومالفشركينمنقتلىمنذكر

قاتليهم:وتسميةأحديومقريشقتلى

منقصيئبنالدارعبدبنيمنثم،قريشمناحد:يومالمشركينمنوقتل:اسحاقابنقال

الدار؟عبدبنعثمانبنالعرىعبدبنعبدالله:طلحةأبيواسم،طلحةابيبنطلحةاللواء:اصحاب
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وفاص.ابيبنسعدقتله،طلحةابيابنسعدوابو!نه،طالبابيبنعليقتله

طالب.ابيبنعليقتله:ويقال:هثامابنقال

طلحة،بنومسافع،المطلبعبدبنحمزةقتله؛طلحةأبيبنوعثمان:اسحاقابنقال

طلحة،بنوالحارث،طلحةبنوكلاب،الأقلحأبيبنثابتبنعاصمقتلهما،طلحةبنوالجلاس

ظفر.لبنيحليفقزمانقتلهما

.عوفبنعبدالرحمنكلاباقتل:ويقال:هثامابنقال

بنحمزةقتلهالدار،عبدبنمنافعبدبنهاشمبنشرخبيلعبدبنوأرطأة:اسحاقابنقال

لهغلائم،وصؤاب،قزمانقتلهالدار،عبدبنمنافعبدبنهاشمبنعميرانجنيزيدوابو،المطلبعبد

.قزمانقتله،حبشي

دجانة.أبو:ويقال،وقاصأبيبنسعد:ويقال،طالبابيبنعليقتله:ويقال:هثامابنقال

رجلا.عشراحد؛قزمانقتله؛الدارعبدبنمنافعبدبنهاشمنجنشريحبنوالقاسط:اسحاقابنقال

بنعليقتلهاسد؛بنالحارثبنزهيربنحميدبنعبدالله:قصيبنالعزىعبدبنأسدبنيومن

رجل.؛طالبأبي

لهم؛حليفالثقفيوفببنعمروبنشريقبنالأخن!ابنالحكمأبو:كلابنجنزفرةبنيومن

بنغبشانبننضلةبنعمرو:العرىعبدواسم،العرىعبدبنويمباع،!هطالبأبيبنعليقتله

.رجلان؛المطلبعبدبنحمزةقتله؛خزاعةمنلهمحليف،إقصىبنملكانبنسلييم

بنهشامبنالعاصبنوالوليد،قزمانقتله؛المغيرةبنأميةابيبنهثام:يقظةبنمخزوأبنيومن

الاعلم،بنوخالد،طالبابيبنعليقتله؛المغيرةبنحذيفةأبيابنأميةوأبو،قزمانقتله؛المغيرة

نفر.أربعة؛قزمانقتله،لهمحليف

قتله؟عزةابووهو،جمحبنحذافةبنوهببنغميربنعبداللهنجنعمزو:عمروبنجمحبنيومن

.رجلان؛بيدهع!رواللهرسولقتله،جمحبنحذافةبنوفببنخلفبنوأئيصبرا،-!الهرسول

.رجلان؛فزمانقتلهما،المضزببنمالكبنوشيبةجابر،بنعبيدة:لؤيبنعامربنيومن

مسعود.بنعبداللهجابربنعبيدةقتل:ويقال:هثامابنقال

أحد:يومقريشقتلىاحصاء

رجلا.وعشروناثنان:المشركينمنأحديوموتعالىتباركاللهقتلمنفجميع:اسحاقابنقال

احديومالشعرمنقيلماذكر

المخزومي:وهبأ.يبنهبيرةقصيدة

بنعائذبنعمروبنوهبأبيبنهبيرةقولأحد؛يومفيالشعرمنقيلمماوكان:اسحاقابنقال

.مخزومبنعمرانبنعبد

]:البسيطأمنمخزومبنعمرانبنعائذ:هثامابنقال
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عواديهاتغدوإذهتدمنبالوديطرقنيباتعميدهئمبالما

مواليهاعنيشغلتقذوالحربوتغذلنيهتدتعاتبنيباتت

اخفيهالستانوما،علمتقدماخلقيمنان؛تغذلينيفلامفلا

أعانيهاوأثقاليعمبءحمالكلفوابماكغبلبنيمساع!

يباريهاتجرياذاسبوحساطمشترنيفوقسلاحيحملتوقد

يحميهابالعونلاحقمكدئمبفدفد؟غيزجرىإذكانه

مراقيهامستغلشغراءكجذعلهالندييرتاحأعوجالمن

ألاقيهاقدلخطوبومارنامتتخلاالحدورقاقأعدذته

مساويهاتندوفماعلينيطتمحكمةالنهيمثلوبيضاءهذا

يزجيهاكانماعلىالبلادعرضيمنذيأطرافمنكنانةسفنا

فيهاومنفأئوها؛النخيل:قلنابنا؟تذهبونانى:كنانةقالت

نأتيهانحنفقلنا:معذ،هابتاحدمنالجريومالفوارسقنحن

قواصيهاضمتوقديرونمماخذماصادقاوطغناضراباهابوا

يبكيهاالنجاربنيهاموقامبردعارض!كانارخناثمت

أداحيهاعننفتهزبدقيضمقفلقاليرغىعتدهامهمكان

سوافيهامتهاتعاورهباليغصنيفيالزيحزعزعتهحتطلاؤ

مآقيهافيشزراالخيلونطعنلهحسابلالسحاالمالنبذلقد

داعيهاالمثرينبالنفرىيختصقجازرهابالفرثيضطليوليلبما

أشريهابتقذجماديهجربااتديةذاتجمادىمنوليله

أفاعيهات!نمريولاالفريسمنواحد؟غيرفيهاالكلبينبحلا

أحميهاالأزكانذاكيةكالبرقجاحمةالفمراءلذيفيهااؤقذت

يغاليهابالمثنىكانقبلهمنووالدهعمروذلكماورثني

مساعيهاالعلياالسورةعندنتفماالنجومانواءيبارونكانوا

وهب:أبيبنهبيرةيجيب"لابتبنحسان

]:البسيطأمنفقال!تهثابتبنحسانفأجابه:اسحاقابنقال

مخزيهااللهفجتدالزسولإلىسفاهتكممنجهلاكنانةسقتم

لاقيهاوالقتلموعدهافالنارضاحيةالموتحياضاؤرذتموها

طواغيهاغزتكمالكقرائمةحسببلااحابيشأجمغتموهم

فيهاألقينهومنالقليبافلقتلتاذاللهبخيلاعتبرتمالأ

مواليهاكناناصيبماوجزثمنيبلافككناهاسيرمقكم

مالك.بنلكعبالأنصاريزيدابوأنشدنيها:هشامابنقال
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]:البسيط[منفيهيةسلالذيوهبأبيبنهبيرةوبيت:هثامابنقال

داعيقاالمثرينبالئقرىيختمقجازرهابالفرثيضطليوليلبما

احد.يومغيرفيلهاأبياتفيالهذليالكلبذيعمروأختلجنوبيروى

وهب:أبيبنهبيرةيجيبمالكبنكعب

]:الطويل[منأيضاوهبابيبنهبيرةيجيبمالكبنكغبوقال:اسحاقابنقال

متنعنع؟سيرهخرقالأزضمنودونهمعناغسانإتىهلالا

متقطغهامدنقغالبغدمنقتامهاكانواعلاثمصحابى

فيمرعالسنينغيثبهويخلورؤحأالعراميسالبزلبهتظل

الموضحغالتجاركتانلاجكماصليبهايلوجالحسرىجيفبه

يتفلغقيضهنعايموبيضخلفةيمشينوالآرامالعينبه

تلمعالقوانسفيهامدؤبهفخميماكلدينناعنمجالدنا

مترعالماءمننهيلبستاذاكائهاالضموانفيصموبوكل

تنفغبالغيبوالانباء،الناسمنلقيتممنسائلواببدبىولكن

فأقشغوابليلاجلوالقذسواناأفلهاكانلوالخوفبأزضوائا

ويجمعحربابنيزجيلمااعذوا:قولهكانراكبمئاجاءاذا

أوسغالئاسسائرمنلهفنحنيكيدنامماالئاسيهئمفمهما

وتورعوايدااعطواقذبريةاهـتكيدهجميعاكانتغيرنافلو

ويفظعوايهابواانالأالناسمنقبيلةعليناتبقىلانجالد

؟!نزرعالعرضنمنعلمإذاعلامسراتنا:قالبالعزضابتنواولما

نتظلغلاالقولفينافالاذاأمرهنتبعاللهرسولوفينا

ويرفغال!ماءجومنينزلرئهعتدمنالروجعليهتدلى

ونسمغنطيعائااشتهىمااذاوقضدنانريدفيمانشاوره

واطمعواالمنئاتهولعتكمذروا:لنابدؤالماالفهرسولوقال

ويرجعلديهيحيامللثالىتقرباالحياةيشريكمنوكونوا

أجمغللهالأمران؟اللهعلىوتوكلواأسيافكمخذواولكن

نتخشغلاالبيضعليناضحيارحالهمفيجهرةاليهمفسرنا

توزغلااقدامهاضربواإذاوالقناالسنررفيهابملموم!

ومقنعحاسزمنهماحابيشوسطهالبحرمنموجالىفجثنا

وأزبغكثرناانمئينثلاثنصئةونحنآلافيثلاثة

ونشرغالمناياحوضنشارعهمبينناالمنيةتجرينغاورهم

المقطغاليثربيئالأهووماوفيهمفيناالنبعقسيتهادى
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صاعديةحرميةومنجوفة

وتارةالرجالبابدانتصوب

كأئهابالفضاءتراهاوخيل

الرحابناودارتتلاقينافلما

سراتهمتركناحئىضرنجناهم

عشيةاشتفقناحئىغدوةلدن

كأئهمموجفينسراعاوراحوا

كأننابطاءوأخراناورحنا

ورئمامناالقومونالفنلنا

رحاهبمواشتدارترحاناودارت

سئةالقتلنرىلااناسقونحن

ترىلاالحوادثريخبعلىجلاد

نقولهبشيئءنغيالاالحزببنو

بفخشفلسنانظفرإنالحرببنو

حرهالناسيئقيشهاباوكئا

سرىوقذالزبغرىابنعليفخزت

وغيرهامعدعليافيعتكفسل

مفخرا؟!الحربلهتتركلمومن!هو

شدةوالئضراللهبحولشددنا

فروعهاكانفيكمالفناتكز

يطرومنائلواءاهلإلىعمدنا

وتخاذلوايداأعطواوقدفخانوا

:قالقدمالكبنكعبكانوقد:هشامابنقال

فخمةكلجذمناعنمجالدنا

عنمجالدنا:تقولأن"أيضلحلمجد:اللهرسولفقال

ديننا.عنمجالدنا:كذبئفقالأخـن""فهو

"هشاملابنالسيرة"

تضنعساعةالسثمعليهايذز

تقغقغالبصاربأعراضتمز

يترئعقر؟فيصباجراد

مدفعاللهحمهلأفروليس

مصزعخشببالقاعكانهم

تلفعنارحرذكاناكان

مفلعالزيحماءههراقتجهاثم

ظلعببيشةلحبمعلىأسود

أؤسعاللهلدىماولكنفعلنا

يشبعالشزمنكلجعلواوقد

ويمنعالذماريحميمنكلعلى

تدمعالذفرلناعيناهالكعلى

نخزعالحربجزتممانحنولا

نتوخعاظفارهامننحنولا

ويسفعيليهعنعتهويقرج

متبعالليلاخرمنطلبلكم

؟!وأشنعمقامااخزىمن:الناسمن

؟!اضرعالكريهةيومخذهومن

شزغالأسنةوأطراف،عليكم

يتهرعماؤهامزادعزالى

أسرعالحمدفيفهوائلواءبذكر

أصنعوفو5أمرالأاللهأبى

-لمجي!:اللهرسولفقال،نعم:كذبئفقالديننا"؟

الزبعرى:بنلعبداللهقصيدة

]:الرملأمناحديومفيالزبغرىبنعبداللهوقال:اسحاقابنقال

فعلقذشيئاتتطقائمافقلايسمعتالبينغرابيا

وقبلونجهذلكوكلامدىوللسرللخيران
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بينهمخساسقوالعطئات

زائلونعيبمعيشكل
ايةعنيحسانابلغن

جمجمبمامنبالجرترىكم

سريتحسانوسرابيل

سيدكرييممنقتلناكم

بارعقرمالنخدةصادق

ماساكنهالمهراسفسل

شهدواببذبىاشياخيليت

بزكهابقباءحكتحين

رفصاذاكمعتدخفواثم

اشرافهممنالضغففقتلنما

أنناالأالنقسالوملا

هامهمتغلوالهتدبسيوف
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ومقتنمثرقبروسواة

بكليلعبنالدفروبنات

الغللذايشفيالسغرفقريض

ورجلإترتقدوأك!

المنتزلفيأفلكواكما؟عن

بطلمقدابمالجدينماجد

الأسلوقعلدىملتافيغير

كالحجلوهابمأفحافبين

الأسلوقعمنالخزرججزع

الأشلعبدفيالقتلواستحر

الجبلفييغلوالحفانرقص

فاعتدلبذبىميلوعدلنا

المفتعللفعلناكرزنالو

نهلبغدتغلوهمعللا

الزبعرى:ابنيجيب8لابتبنحسان

الرملأمنفقال!هالأنصاريثابتبنحسانفاجابه

وقعةالزبغرىبابنذهبت

متكمويلنانلتمولقذ

أكتافكمفيالأسيافنضع

أشتاهكممنالأضبحنخرج

اعقابكمعلىتولوناذ

صادقةشدةشدذنااذ

الملاكأشدافبخناطيل

نخرعهاذالسغبعناضاق

أفثالهملستمبرجالي

بالتقىبذريوموعلونا

متهمرأسبىكلوقتلنا

عورةقري!ثبىفيوتركنا

شاهدحقاالفهورسول

جمعواجفوعمنقريشفي
استهاولدأفثالكملانحن

:[

عدليلوفيهاالفضلمناكان

دولأخياناالحربوكذاك

نهلبغدعللانهوىحيث

العصلياكلنالنيبكسلاح

الرسلاشباهالشغبفيهربا

الجبلسقحالىفأجةناكم

بهلالئاسمنيلافو:من

والزجلمتهالفرطوملأنا

فنزلينضراجبريلأيدوا
الزسلوتضديقاللهطاعة

رفلجحجاحكلوقتلنا

المثلوأحاديثبدبىيوم

الهبلوالئنابيلبذبىيوم

الهمثنالخضبفييخمعمامثل

نزلالبأساذاالبأسنحضر
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منقريشبىفي:وقوله.قبلهالذ!والبيت،المثلوأحاديث:الأنصار!زيدأبووأتشدني:هشامابنقال

.اسحاقابنغيرعنجمعوا؛جموع

أحد:وشهداءحمزةيرثيمالكبنلكعبقصيدة

اللهرضيالمسلمينمنأحدوقتلىالمطلبعبدبنحمزةيبكيمالكبنكعبوقال:اسحاقابنقال

]:المتقارب[منعنهم

تلججتذكرمتىوكتت؟متشحمنلكوهلنشجت

الأعوجالرمنفيأحاديثلهماتانيقويمتذكر
المنضجوالحزنالشوقمنخافقذكرهممنفقلبك

والمخرجالمداخلكرامالنعيمجنانفيوقتلاهم

الأضوجبذ!الرسوللواءاللواءظلتحتصبروابما

والخزرجالاوسبنوجميعابأسيافهااجابتغداة

والمنهجالتورذ!الحقعلىشايعوااذأخمدوأشياع

المرهجالقسطلفيويمضونالكماةيضربونبرحوافما

المولجدؤحةجنةالىمليكدعاهمحئىكذلك

يحرجلماللهملةعلىالبلاءحرماتفكلهم

سلججصاريمهئةبذ!صادقاوفىلماكحمزة
الأدعجكالجمليبربرنوفلبنيعبدفلاقاه
الموهجاللهبفيتلفبكالسهابحزبةفاوجره

يحنجلمالخيروحتظلةبميثاقهاوفىونغمان

الزبرجفاخرمتزليالئروحهغدتحتىالحقعن

المرتجالذركفيالنارمنمتكمثو!منلااولثك

مالك:بنكعبعلىيردالفهريالخطاببنضرار

]:المتقاربأمنفقال،الفهرقيالخطاببنضرارفأجابه

؟الأعوجالرمنمنويبكيلاشياعهكغبايجزع

محنجصاديىفيترؤحالفهرا!المذكيعجيج

ئحدجولمقشرايعجعجوغادزنهالزوايافراح

ينضجلحمهمنوللنيءالبكايثني:لكغبفقولا

فرهجقسطلذ!الخيلمنمكرفياخوانهلمضرع

ال!عمورججمعنافيوعتبةواشياعهعمرافياليت

الخزرجمناصيبتبقتلئ7بأؤتارهاالنفوسفيشفوا
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مغرلفيالأوسمنوقتلى

اللواءتحتحمزةومفتل

ثاويامضعبآنثنىوحيث

فيهموأشيافنابأخد،

الحديدفيلقيناكمغداة

كالعقابمجلحيمابكل

انثنواحتىثمفدشناهم

لضريتكرهابالشعرالعلمأهلوبغض:هشامابنقال

.الأنصاري

"هشاملابن"السيرة

الأضوجبذيجميعااصيبوا

مخلجمارنبمطرد

سلججهئةذيبضربة
الموهجكاللهبتلفب

تعنجفلمالبراحكاسد

مسرجميعةذيوانجرد

محرجأوالنقس!زاهقسوى

زيدأبيعن،والمنهحالنورذي:كعبوقول،يى

المشركين:منأحدقتلىفيهايرثىالزبعرىبنلعبداللهقصيدة

]:الطويل[منالقتلىيبكياحديومفيالزبغرىبنعبداللهوقال:اسحاقابنقال

قطوغ؟السبابحنلمنبانوقددموعمقلتيكمنذرفتألا

فجوغبالحبيبدازالحينوىوفرقتالمزارتهوىبمقوشط

رجوغالدموعتذرافطالدمانحرارةذيعلىولىلماوليس

يشيغ؟والحديث،قوميأحاديثماللثائمأتىهلولكنذا،فذز

ونزيعمتلدمنهاعناجيحيثربأهلإلئجزداومجنبنا

نفوغللضديقالأعاديضروريقودنالهابمفيسرناعشئة

نقيعالواديينبضوجغديزكانهازغفكلعلينانشذ

فظيعهناكافزوعاينهممهابةخالطتهمرأؤنافلما

جروعثمالقوموصبوربهمظهرهايتشنالأزضانلووودوا

سريغالأباءفيترفىحريقوميضهاكأنبيفقعريتوقد

ذريغللعدؤسهامومتهاهامةكلبهانغلوبايماننا

وقوعيغتفينوطيرضباغبهمعاصبةالأوسقتلىفغادزن

نجيعوقعهنمنبأنجدانهمتلعبماكلفيالنجاربنيوجمع

شروغوالسمهرقيعلا،ولكقأخمداغادزنالشغبعلؤولولا

وقيعالسباةماضيصدرهوفيثاوياحمزةالكرفيغادرثكما

وقوعيجفنطيزلحمهعلىلوانهتحتغادزنقدونغمان

نزوغالدلاءأشطانغالكمايرذنهمالكماةوأزماحبأخد

الزبعرى:ابنعلىبهايرد،8لابتبنلحسانقصيدة

]:الطويل[منفقال!ةثابتبنحسانفأجابه
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ربوعالوليداممناشاقك

وواكفالرياحجميفيئعفاهن

حولهالئارموقدالأيبقفلم

افلهابينبددتدايىذكرفدنج

يعذهبأخديوميكقان:وقل

كلهمالاؤسبنوفيهصابرثفقذ

وصابروافيهالئخاربنووحامى

يخذلونهلااللهرسولأمام

برئكم-ياسخين-كفرتماذوفوا

الوغىحمشاذابيضبأيديهم

ثاوياعتبةالئفعفيغادرتكما

مسنداالعجاجةتحتغادرتوقد

تنضبتحيثاللهرسولبك!

فروعكممنساد:قوئمأولنك

يعزناحئىالفهنعزبهن

فيهموحمزةقتلىتذكروافلا

لهمتزلةالخلدجنانفان

رزقهمأقضلالنارفيوقتلاكم

ينكرهمابالشعرالعلمأهلوبعض:هثامابنقال

.اسحاقابنغيرعن،يجقن

أحديومفيالعاصبنلعمروقصيدة

جميع؟أفلهنمنمابلاقع

هموعالسحابرخافالدلومن

كنوعالحمامأفثالرواكد

قطوعالحباللمتيناتنوئ

يثيعسوفالحقفان؛سفيه

رفيعهناكذكزلهموكان

جزوعاللقاءفيمنهمكانوما

وشفيعربهممنناصزلهم

ومضيعوفىعبديستويولا

صريغلهنيزدىأنبدفلا

شروعوالوشيجصريعا،وسغدا

نجيعالقميصبلوقدابيا

نقوعيثرنقذمماالقومعلى

وفروعسادةقوبمكلوفي

فظيغياسخينأفزكانوإن

مطيعوفوللهثوىقتيل

سريغالأموريقضيائذيوانر

وضريعجوفهافيمعاحميم

وطير،الثباةماضي:وقوله،الزبعرىوابنلحسان

]:الطويلأمناحديومفيالعاصنجنعمرووقال:اسحاقابنقال

المنطقالحبيكرضوىمنالصبحمعكأنناعليهمالفيفامنخرنجنا

تصذقوالأمانيئ،سلعجتبلدىلقاءناجهلأالنخاربنوتمنت

تمرقالأزئةفيخيليكراديسفجاءةالأبالشرراعهمفما

محرقضرلثاليومالقبابودونقبابنايستبيحوالكيماارادوا

وأحنقواأبيحواقومرامهااذاترىماقبلأومنتقبابأوكانت

بزوقبالمشرفئةوايمانهمغدوةالخزرجيينرووسكان

:العاصبنعمروبهايجيبمالكبنلكعبقصيدة

]:الطويلأمنفقال-هشامابنذكرفيما-مالكبنكعبفأجابه
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دارهانأيعلىفهراابلغاألا

يثرلببطنمنالسقحغداةبانا

سجهـيةمناوالضنرلهمصبرنا

بصبرناجريخناتلكمعادةعلى

يقودهاتستطاعلاحومةلنا

ماللثبنفهرأفناءأتىهلالا
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مضدقاليومعلمناممقوعتدهم

تخفقالمنيةوراياتصبرنا،

ونزتقن!نمموالأنجرامطارتاذا

فن!سبقنجريالغاياتلدىوقدما

مصدقعصبالحقأتىنبيئ

مفلق؟وهائماطرافمقطع

أحد:يومالفهريالخطاببنلضرارأخرىقصيدة

]:البسيط[منالخطابنجنضراروقال:اسحاقابنقال

والقاعالجزعبينالخيلجالتاذفرسيمقدميلولاوجذكإني

شاعيامرهاتزاقىهايمأضواتأحدمنالجزعبجنبمتكمزالما

الزاعيكفروةهامتهأتلاقمفرقهالسيفاصابقدوفارسق

قطاعالملحلونمثلبصاربممتتطقأأتفكلاوجدكإني

الداعيثؤبمااذاالضريخنحومثابرةملواجرحالةعلى

أؤراعالبأسغداةلئايمولاكش!ولاخويىالىآنتميتوما

لذاعالموتعتدالع!رانينشملحقوااذالبيضحبيكضاربينبل

دعداعغيرسغياللموتيسعونحمائلهممسترفيبهاليلشئم

أحد:يومفيالفهريالخطاببنلضرارأخرىقصيدة

]:البسيط[منايضاالخطاببنضراروقال

تأتلقالبيضفيهاوالخزرجئةمزينةكغببنيمنأتتلما

تختفقالنسركجناجورايةمهئدةمشرفئابوجزدوا

الورقهزهزماخلفهالماتتبيومغركةبأياميوئم:فقلت

لقواائذينوأشلابالقتالريحلهمتكونانيويمكلعؤدواقد

مستبنالمجدأنوأيفنتمتهاوجلمنكانماعلئنفسيخئرت

علقعانلثنجيعمنوبفهغمرتهمخاضحتىمهرياكرهت

والورقالطعنرشاشالعروقنفخجسيدهماوسزباليمهريفظل

الحدقجوفهفيمايفارقحئىديارهمفيمقيسمأنيايقنت

زهقبهمافيكمالمغيرةمثللكمإن؟مخزومبنيياتجزعوالا

السفقئدبرحتىالفمربتعاورواولدتوماأميلكمفدىصبرا

أحد:يومفيالعاصبنلعمروقصيدة

]:الكاملمجزوء[منالعاصبنعمرووقال
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يتالحربرأيتلما

تفشهباءوتنازلست
حقالموتأن-."

علىأثوابيحفلت

تافينكبناذاسلس
ماؤهلى.ء.واذا

الصربكي!عفورربد

ضابطنساهس!نج
غدااميلم!همفمفدى
الكتبكبشإلىسيرا

لعمرينكرهابالشعرالعلمأهلوبعض:هشامابنقال

"هشاملابنالسيرة"

نزوابالزضفشرهاصو

لحوابالضزاءالناس!حو

لغمواتكونوالحياة

رهواالخيليبذعتد

غلواالطرفيعلو!بيداء

زهوايزدادعطفهمن
دحواالزام!ونراعه!مة

وعدواارخاءللخيل

قسطوايمش!ونإذالزوعة

جلوأالش!مسجلتهإذجة

:العاصبنوعمروالخطاببنضرارعلىبهايردمالكبنلكعبقصيدة

]:البسيط[منفقال!ه،مالكبنكعبفأجابهما:اسحاقابنقال

مقئوذالائبابذويعندوالصدقاصدقهالقولوخيرقريشاأبلغ

القيليكثزففيمااللواءأهلسراتكمبقتلاناقتلناقدأن

وجبريلميكالالنصرمعفيهمددلنالقيناكمبديىويوم

تفضيلاللهعندالحقفيوالقتلفطرتناالحقفديحنتقتلوناان

تضليلالإسلامخالفمنةصايلسفهارأي!كمفيامرناترواوان

مسشغوذاللونأصدىالحرباخاانواقتعدواالحربلقاحت!نوافلا

رعابيلخذئملهالضباععرجلهتراحضرباعندنالكمإن

تنكيلالاضغانلذويوعندناوننتجهانمريهاالحرببنواثا

مفغوذالفهوأمر،الئراقيمتهبلغتمابعدحربإبنمتهاينجإن

ومغقوذلبلهيكونلمنوموعظةحفمالهافادتفقد

ترعيلالبطحاءبساكلةضربكافحكمالسيلببطنهب!طتمولمو

سرابيلللهـهيجايعدونممالهمالنبيحولعصبتلقاكم

معازقيميلولاجبناءلاحمائلهممسترنجغسسانجذمممن

المراسيلالأدمالمصاعبةتمشيكماالقتالعصاياتثححفيمشون

مسفولالجوزاءمنرذافييومالثقهاالـطلأسسودمشيمثلأو

بهلوذكالسيففلجقيهـامهامحكمبماكالنهييسابغيماكلفي

مففوذوهوعتهاالسيفويرجعخاسئةالسنبلقرانحذترد

تاجيلالموتودقعولس!لحياةظصهوركمع!نبسسصملعقمذقتسمولو
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أبدامتكموترانقومفيزالما

قنصأموثقكريموحزعند

فاعجلكماخراكمنؤملكنا

علموافقدالجانيفيهمجنىاذا

مجاهرةاثبممنيجنلايجنما

اللوأصحابفيهايذكرثابتبنلحسانقصيدة

يومااللواءاصحابعدةيذكرثابتبنحسانوقال

]:الخفيفأمنقيلماأخسنهذه:هثامابنقال

الهمومبالعشاءالنوممنع

متهقلبكأضافحبيبمن

مثليالمزءيقتلهللقومييا

الذزولدمنالحوليئيدلثلنر

ويغلووالفراشالعطرشانها

بشيئءالنهارشمستفتهالم

الجوجابيةخطيبخاليان

سلمىابنبابعتدالضقروأنا

لياطلقاوواقدوابيئ

جميعاعتهماليدينورهتت

متهمالذوائبنسبتيويسطت

انفاانقائلسميحةفيوابي

الزبغرىوفغلأقعالناتلك

انماعدمأضاعهحلبمرب

العفذووفيهيبوردفراان

بسبيفلستتسئننيلا

تيسقبالحزناتمثأباليما

رحلتماذمتكمانبأسولي

وطارتاللواءتحملتسعة

جميعاأبيحواحئىواقاموا

حفاظاوكانعانلثبدبم

شعوباأزيرواحتىوأقاموا

لواذامئاتفزوقريش

،(هشاملابنالسيرة"

مطلولوفوعليهالسلامتغفو

ومقتولمأسوزالمدينةشطر

ميلولاعزذلافوارسمنا

محمولجزتدائذيبأنحقا

مخذولالغرمفيولاملوثمولا

أحد:يوماء

الئجومتغوراذاوخياذ

مكتومداخلففوسقم

سؤوموالعظامالبطشواهن

الكلونملأتدبتهاعليهار

منظومولؤلؤلجينها

يذوئملي!الشبابأنغير

يقوئمحينالنعمانعتدلان

مقيمالكبولفينغمانيوم

مخطونموكبلهمراحايوم

مقسوملهاجزءك!كل

عظيمليابفيهادابىكل

الخصومعليهانتقتيومصل

مذمومصديقهفيخامل

النعيم!عليهغطىوجهل،ل

الرنيمالعترهولدفر3

الكريمالرجالمنسئيان

لئيمغيببظهرلحانيام

صميمقصيئبنيمنأسرة

مخزومالقنامنرعاعفي

مذموموكلهممقابمفي

كريمالكريمإنيقيمواأن

محطومنحورهمفيوانقنا

الحلوممتهاوخفيقيموااق
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"هشاملابنالسيرة"

التجوئماللواءيحملإنمامتهمالعواتقحملهتطقلم

:القصيدةهذهحسانقال:هثامابنفال

..........................الهمومبالعشاءالنوممنع

عني.تزووهافلاأصبحانقبلأجلييدركنيأنخشيت:لهمففال،قوههفدعاليلا،

علاط:بنللحجاجقصيدة

ويذكر!،طالبأبيبنعلييمدحال!لميعلأطبنللحخاجعبيدةأبوأنثدني:هشامابنقال

[منأحديومالمشركينلواءصاحبالدارعبدبنعثمانبنالعزىعبدبنطلحةابيبنطلحةقتله

:]الكامل

المخولاالمعمفاطمةابناعنيحرمبماعنمذئبايلله

مجذلاللجبينطليحةتركتطغنبمابعاجللهيداكسبقت

اخولاأخوليهوونإذبالجرفكشقتهمباسلشدةوشدذت

أحد:شهداءفيهايبكي8لابتبنلحسانأخرىقصيدة

أصحابمناصيبومنالمطلبعبدبنحمزةيبكي!تهثابتبنحسانوقال:اسحاقابنقال

]:الكاملمجزوء[منعنهماللهرضياحديوممج!ي!!اللهرسول

النوائحشجوبسحير؟نفاتدبقومي،ياميئ

الذوالحالملحاتثقلبالفالوقركالحاملات

صحائححرابوجوهتالخامشاالمغولات

بالذبائحتخضبعنصاب5ادموعهالسيلوكان
المسائحباديةهناكنلهتأشعارايتقضن

روامخشصبىبالضمحىولخفأذنابوكأنها
بالبوارحيذعذعصوبىومبمشزوبىبينمن

الكوادحكدحتهنبمسلباشجواينكين
قوارحجلبلهمخلقلوبهاأصابولقد

نشايحإذنرجيكنامنالحدثانأقصداذ
جوارخلهألئمدهزغالهماخداضحاب

المسالحبعثإذاميناوحافارسناكانمن
الفقائحصرماأتساكلاواللهلاحمز،يا

تلامحوأرملةجافوأض!أيتايملمناخ
لاقحوفيلحربحربفيالدفرينوبولما

المصامحكتتقذحمزيامذرهايافارسايا
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"هشاملابنالسيرة"

فادحلهنينوباذابالخطوشديداتعنا

المنافحمذرهناوذاكلالرسواسدذكرتني

الجحاجحالسريفونعداذيعذوكانعنا

واضحأغزاليديخنسبطجهرةالقماقميغلو
انحبالحملعفةذوولارعشقطائمثقلا

منادحاوسيبمتهراجايغبفليسسبحز

المراجحوالثقيلوننظالحفاأوليشبابأؤدى

ناضحيصففهنماتيالمشااذاالمطعمون

شراثحشطبشحمهمقوفوقهالجلادلحم
المكاشحالضقنذورامماجارهمعقليدافعوا

المصابحكائهمخاهمرزتلشئانلهفي
مسامحخضارمةرفةغطابطارقةشم

رابحالحمدان؛عفوالباتالحمدالمشترون

صائحصاحمااذايومأبلجمهموالجامزون

صالحغيرزمانمنقربالنوايرمىكانمن
صحاصحغبرفييرسمنركابهتزالانما

رواشحصمدورهمركبفيوفوتبارىراحت
السفائحفوزمنليسليالمعالهتثوبحئى

الكوافخشذبهكالعودأؤحدتنيقذحمز،يا

والصفاثحانمكؤرضرباهـوفوقكاليكأشكو

ضارخالفمرحأجادإذقكفوئلقيهجتدليمق

المماسحسؤتهبالتربيحثونهوالسعفي

بوارحبرخوقؤلنالنقوأنافعزاؤنا

جانحالحدثاناوقع!اعصوفوافسىكانمن
النوافحلهلكاناخاهعففلتبكفليأتنا

والممادحالسماحةذوينالفاعلبالقائلين

مائحالذهرطواللهءيدبندىيزاللامن

وبيته:،المشاتيإذاالمطعمون:وبيته،لحسانينكرهابالشعرالعلمأهلوأكثر:هشامابنقال

.إسحاقابنغيرعنبالئواقر،يرمىكانمن:وبيته،بلجمهموالجامزون

:حمزةفيهايرثيثابتبنلحسانأخرىقصيلىة

]:السريعأمن!هالمطلبعبدبنحمزةيبكيايضاثابتبنح!انوقال:إسحاقابنقال
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رسمهاعفاالدارأتغرف

فاذمانمبماالسراديحبين

.-فأذاكعنسألتها

رسمه!اعفاقددارأعتكدغ

اعصفتإذاالشيزىءالمالي

لبدةلدىالفزنوالئارك

أخجمتاذاالخيلواللأبس

هاشممقالذزوةفيابيض

أسيافكمبينشهيدامال

ائةنيغادرامرىءاي

لمقدانهالازضأظملمت

جنةفياللهعليهصلى

لناحززاحمزةنرئكنا

تذلىاذاافيسلامفيوكان

واشتجلبيهتدياتفرحيلا

قفاذاعتبةعلىوابكي

متكم-.ء"فيخراذ

اسرةفيح!ممزةأزداهم

لهوزيرجنريلغداة

425
"هشاملابن"السيرة

الهاطلالصن!بلصوببغدك

حائلفيالزوحاءفمدفع

المئسائلمرجوعةماتدرلم

النائلذيحضزةعلىوأنجك

الماحلالسبمذيفيغنراء

الذابلالخرصذيفييغثر

الباسلغابتهفيكالفيث

بالباطلالحندونيمرلم

قاتلمنوخشييداشلت

العاملمارنةمطرور؟

الناصلالقمرنورواشود

الداخلمكرمةعالية

نازلنابناأمركلفي

الخاذلالقاعدفقديكفيك

الثاكلعبرةوأذريدفعا

الجائلالرهحتحتبالسيف

جاهلقلبهعابكلمن

الفاضلالحلقتحتيمشون

الحاملالفارسوزيرنغم

:حمزةفيهايرثيمالكبنلكعبقصيدة

]:الكاملأمن!هالمطلبعبدبنحمزةيبكيمالكبنكعبوقال

الأغيذالسبابسلخأنوجزعتمسفدفالرقادهمومكطرقت

منجعدوصحبكغورفيفهواكضمريةللهوىفؤادكودعت

تقنذالغوايةطلبفيكتتقذسادراانغوايةفيالتماديفدع

المزشذنه!اكاذاتستفيقاوطائعاتباهىآنلكانىولقد

تزعدمنهاالج!وفبناتظلتهدهحمزةلفقدهدذتولقد

يتبددصخرهاراسيلرايتبمثلهحراءفجعتانهولو

وال!ؤددوالندىالنبوةحيثهاشيمذؤابةفيتمكنقرئم

يجفدفيهاالماءيكادريحغدثإذاالجلادالكوموالعاقر

يتقضدوالقناالكريهةيوممجدلاالكميالقرنوالئارك

ازبدالبراثنشثنلند؟ذوكائهالحديدفييرفلوتراه
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وصفيهمحفدالتبيعم

اشرةفيمعلماالمنئةوأتى

بسرتهتدابذاكاخالولقد

قومهابالنعقتقلصبحنامما

وجوههميرداذبدبىوببئر

سراتهمالئبيلدىرايتحتى

متهمالمعطنبالعطنفأقام

ضربةضربناتدانمغيرةوانجن

ميلهقؤمالجمحيئوأمئة

كائهمالمشركينفلفأتاك

ثاوياجهئمفيهومنشتان

أيضا:حمزةيرثيمالكبنكعب

أمناعنهمااللهرضيحمزةيبكيأيضاكعبوقال

تغجزيولاقوميصفية

البكاتطيليأنتساميولا

لأيختامناعزاكانفقد

اخمدرضابذاكيريد

أحد:يومفيمالكبنلكعبقصيدة

]:المتقاربأمناحديومفيأيضا!هكعبوقال

الكربأبيكعمرإئك

تكذبيلاثئمتمنمأليفان

العظاذاتلياليبأئا

بأذرائناالئجودتلوذ

ونجدنااوليفضولبجدوى

الحروجلماتلناوأبقت

الحفواتيهاتهويمعاطن

الجماعتاقفيهاتخئس

الفراكموجرنجلودفاع

النجولونمثللونهاترى

،(هشاملابنالسيرة"

المورذذاكفطابالحمامورد

المستشهذومنهمالئبينصروا

تبردلاغضيماداخللتميت

الأسعذعنهافيهتغئبيوما

ومحفدلوالناتحتجنريل

ونطردنشاءمننقتل:فسمين

والاسودمتهمعتبة:سبعون

مزبدرشاشلهاانوريدفوق

مهندالمؤمنينبايديعضب

شردنعام-تثفنهموالخيل-

مخلدالجنانفيهوومنأبدأ

:]لمتقارب

حمزةعلىالنساءوبكي

الهزةفياللهأيسدعلئ

البزةفيالملاحموليث

والعرةالعرشذيورضوان

يجتدينامنعنكتسأليان3

اليقيناسألتتدمنيخئرك

يعترينالمنثمالأكئام

السنيناازماتفيالفمرمن

انمعدمينافيوالبذلوبالضبر

بريناأقلدننوازيممقب

الفتينارآهامنيحسبهاق

وجوناحمرادواجنصحمال

طحوناجولأجأواءيقدمت

الئاظريناتبرقرنجراجةم
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يليناممنالعلمذاعتهفسلجاهلاشأنناعنكتتفان

حخوناعضوضاضروساعوانأقلصتاننقعلكيفبنا

تلينا؟وحتىتدزحتىبالعصاعليهانشذألسنا

الإريناحاميالتهاولشديددائمرهحلهويوبم
المفرفيناقواحزهتتفيلالقتاأوارشديدطويل

منزفينالذ؟علىثمالآبأعراضهالكماةتخال

الالبينابحدالمناياكؤوسبينهمأيمانهمتعاور

والمغلميناالعمايةوتحتبأسهأوليئفكناشهدنا

الجفوناأجمنقدوبضريةرواءحسانالحسيسبخرس

نهينامااذايتتهينومايتحنينومايتفللنفما

سكوناهامابالطليفجغنالكماةبأيدىالخريفكبرق

بنيناأيضانعلموسوفاباؤناالفمربوعلمنا

بقينامااخسابناجلعندالتلاوبذلالكماةجلاد

آخرينابغدهواورثهنسلهكفىقرنمراذا

فنينابنينانرئيوبينااباؤناوتهلكنشمث

هجيناإلاالقومفينئأكفلمالزبغرىانجنبكسألت

فحيناحينااللؤمعلىمقيماالمتدياتبكتطيفخبيثا

لعيناجلفااللهقاتلكثالملبرسولتهجوتبجست

أميناتقياالثيابنقيبهترميثمالخناتقول

منه،الرابعوصدرمنهالثالثوالبيتيليهالذيوالبيت،نقعلكيفبنا:بيتهأنثدني:هشامابنقال

.الانصاريزيدأبو،منهالثالثوالبيتيليهالذيوالبيتأرباؤنا،وتهلكنشث:وقوله

أحد:يومفيمالكبنلكعبأخرىقصيدة

]:البسيطأمنأحديومفيأيضا!همالكبنكعبوقال:اسحاقابنقال

الهربمنلاقواومالقيناماذاأحدمقالسقحغداةتريشايسائل

نسبولااذمننراقبانمازحفوااذالنمروكانواالأسودكنا

والحسبالجدكريمالذمارحاميبطلسيدمقبهاتركنافكم

الشهبعلىفضللهمضيءنوزنتبعهثمشهاثالرسولفينا

تببمنيتجاليهيجنهفمنسيرتهوالعدلمتطقهالحق

الرعبمنرنج!علىالقلوبحينمغتزئمانهمماضيالمقدمنخد

الكذبعلىيطبغلمالبدركأنهمغصيةغيرعنويذمرنايمضي

العربأسعدفكناوكذبوهنصدقهفائبغناهلنابدا
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الطفبفينأللمنثفنهمونحنرجعواومافاؤوافماوجلناجالوا

والنصبالشركوأهلافيلهحزبامرهمابينوشتىسواءليسا

.الانصاريزيدابواخرها؟الىويذمرنا،نمضي:قولهمنأنشدني:هشامابنقال

:حمزةرثاءفيمالكبنلكعبأورواحةبنلعبداللهتنسبقصيدة

المطلب.عبدبنحمزةيبكيرواحةبنعبداطهوقال:اسحاقابنقال

الوافر]:[منمالكبنلكعبالأنصارقيزيدأبوأنشدنيها:هشامابنقال

العويلولاالبكاءيغنيومابكاهالهاوحقعينيبكت

القتيل؟الرجلذاكماحمزة:قالواغداةافيلهاسدعلى

الرسولبهأصيبوقدهناكجميعابهالمسلمونأصيب

الوضوذالبرالماجدوأنتهدتالأركانلكيعلىأبا

يروذلانعيممخالطهاجنافيفيرئكسلامعليك

جميلحسنفعالكمفكلصنراالأخيارهاشمياألا

يقوذ:إذينطقالفهبأمركريممضطبزالفهرسول

تذوذدائلةاليومفبغدلؤياعنيمبلغمنألا

الغليليشفىبهاوقائعناوذاقواعرفوامااليوموقثل

العجيلالموتاتاكمغداةبذيىبقليبضربنانسيتم

تخوذحائمةالطيرعليهصريعاجهلأبوثوىغداة

الضقيلالسيفعضهوشيبةجميعاخزاوابنهوعتبة

نبيللدنحيزومهوفيمخلعباأمئةومتركنا

ففوذمنهاأشيافناففيسائلوهاربيعةبنيوهام

الهئوذالعبرىالوالهفأنتتمليلافانجكيهندياالا

ذليلعركمإنبحمزةشماتاتبديلاهندياألا

أحد:يومفيمالكبنلكعبأخرىقصيدة

]:المتقارب[منايضا!تهمالكبنكعبوقال:اسحاقابنقال

تلي؟!لمبمامنااتفخرنأيهاعلىقريشاانجلغ

المفضلنعممنفواضلأصابتهمبقتلىفخرتم

الأشئلعنتحامياسودالكموأنجقواجنانافحلوا

ينكللمالحقعننبيئوشطهادينهاعنتقاتل

تأتليلاالعداوةونبلالكلامبعورمعدرمته

.الأنصاريزيدأبو؛المقضلنعممن:وقوله،تليلم:قولهانشدني:هشامابنقال
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أحد:يومفيالخطاببنلضرارقصيدة

]:البسيطامناحديومفيالخطاببنضراروقال:اسحاقابنقال

الرمذأجفانهافيجالكائماال!هد؟بهاأزرىقدعينيكبالما

والبغد؟الأعداءدونهمنحالقدتألفهكنتحبيبفراقأمن

تقذ؟نارهاتلطتالحروباذابهمجداءلاقويمشقبمنذاكأم

عضذويحهملؤيمنلهموماركبواائذيالغيعنيتتهونما

والنشذالأرحامتردهمفماقاطبةباللهنشذناهموقذ

والحقذالاضغانبينناواستحصدتمحاربةالأأبوامااذاحتى

ال!رذوانمحبوكةالبيفبىقوانسجوانبهفيبجيشاليهمسرنا

تؤذسيرهافيحداكأئهاشازبةبالأنجطالترفلوالجرد

حرذهاصزغالبليثكأئهويراسهمصخريقودهمجيمثق

أخذملتقىومتهممنافكانمنازلهممنقومأالحينفانجرز

اثبردبالضردحأصردهكالمعزمجدلةقتلىمنهمفغودرت

قصذحولهقنانامنومضعبولسطهمالئجاربنوكراثمقتلى

والكبدالأنفمنهحزوقدثكلىبهتطيفمضروعالقرموحمزة

جسذئعلبوفيهالعجاجتحتجدئتهفييكبوحينكائه

الشزذ-الهاربالمئعامتولىكماصحابتهولىوقدنابحوار

والكؤذالعوصاءفنجتهمرعباملئواقديلوونولامجلحين

قدذأثوابهاسالب!كلمنلهابعوللانساءعليهمتبكي

تفذأجسادهمالىوللفمباعملحمةللطيرتركناهموقد

لضرار.ينكرهابالشعرالعلمأهلوبعض:هشامابنقال

أحد:يومفيزعنةأبيكلمة

]منأخديومالخزرجبنجثمبنيأخوعتبةبنعمروبنعبداللهانجنزعنةأبووقال:اسحاقابنقال

:الرجز]

بالألمإلأالمخزاةتمنعلمالهزمبييعدوزعنةأبوأنا

جشممنخزرجيئالذماريحمي

أحد:يومفيطالبأبيبنلعليتنسبكلمة

!ب.،طالبابيبنعليوقال:اسحاقابنقال

ولمبال!عر،العلمأهلبعضليذكرفيما،عليئغيراحديومالمسلمينمنرجلقالها:هشامابنقال

الرجز]:[من!بهلعلييعرفهامنهمأحداأر
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ذمةذاوبناوفيأكانالضمهنجنالحارثانلاهئم

مدلهمهظلماءكليلبمامهفهمهامهفيأفبل

ثمةفيماالفهرسوليبغيجمهورماحسيوفيبين

.اسحاقابنغيرعنكليلبما؛قوله:هشامابنقال

جهل:أبيبنلعكرمةكلمة

الرجز]:أمناحديومفيجهلابيبنعكرمةوقال:اسحاقابنقال

مفبلاالأاليوميروهولقهلاأزحتيزجرهكفهم

جحفلاورئيسارفحأيحمل

التميمي:للأعشىكلمة

ابنقال-التميميئالئئاشنجنزرارةبنالأعشىوقال

]:السريعأمنأحديومالدارعبدبنيقتلى

نأيهمعلىحيئمنحيي

بهاعليهمساقيهميمر

ضيفهمولايشكوجارهملا

الزبعرى:بنلعبداللهكلمة

]:الطويلأمنأحديوبمفيالزبغرىبنعبداللهوقال

بقتلهفآغتبطناجحشابنقتلنا

فأسرعوارجاذمتهموأقلتنا

سيوفناتعضقحتىلنااقاموا

وفيهمفيناالقتليكونوحتى

صباحاويلقوا:وقولهوكلنا،:وقوله:هشامابنقال

يبكي-تميبمبنعمروبنأسدبنيأحدثم:هشام

تضرفلاطلحةابيبنو

يغرثلهمساقيوكل

يضرفلهمبابدؤبهمن

قوقلوابنفرسانهفيوحمزة

نتعجلولمعاجوافليتهم

عزلغيروكلناسراتهم

متجليغيرشزهصباحاويلقوا

.اسحاقابنغيرعن؛

:حمزةأخاهاترثيالمطلبعبدبنتصفية

أمنوعنها!تهالمطلبعبدبنحمزةأخاهاتبكيالمطلبعبدبنتصفيةوقالت:اسحاقابنقال

:]الطويل

وخبيراغجيممنأبيبناتمخافةأخدأضحاباسائلة

وزيرخيرالفهرسولوزيرثوىقدحمزةإنالخبير:فقال

وسروربهايحياجن!الئدعوةانعرشذوالحقالةدعاه

مصيرخيرالحشريوملحمزةونزتجينرخيكئامافذلك

ومسيريمحضريوحزنابكاةالصباهئتماأتساكلافوالله
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كفوركلالإشلامعنيذودمدرهأكاناللهاسدعلى

ونسورتعتادنيأضبعلدىواعظميذاكعتدشلويفياليت

ونصيرأنجمنخيرااللهجزى:عشيرتيالئعياعهـلىوقدأقول

]:الطويل[منقولهابالسغرالعلمأهلبعضانشدني:هشامابنقال

ومسيريمحضريوحزنابكاء

:عثمانبنشماسزوجهاتبكيسعيدبنتنعم

عثمانبنشماسامرأةنغموقالت:اسحاقابنقال

ابساسغيربفيفب!جوديعينيا

نقيبتهميمونالبديهةصغب

جزعأ:لهالناعيئاتىلفاأقول

مجالسه:متهخلتلماوقلت

زوجهافينعماأختهيعزيسعيدابنالحكمأبو

يربوعبنسعيدابنالحكمأبووهو-اخوهافأجابها

كربموفيسترفيحياءكاقني

منيتهحانتاذالنقستفتليلا

فآضطبرياللهليثحمزةكانقذ

]:البسيط[مناحديوماصيبوقدشماسا،تبكي

لباسالفتيانمنكريمعلى

أفراسركابالويةحفال

الكاسيانمطعمواؤدىالجوادأؤدى

شفاسقزبعناالقهينعدلا

:شماس

]:البسيط[منفقال؟يعزيها-

الئاسمنشماسقكانفائما

والباسالزؤعيوماللهطاعةفي

شماسكاسمنيومئذفذاق

عتبة:بنتلهنلىكلمة

]:الطويل[مناحدعنالمشركونانصرفحينعتبةبنتهندوقالت

مطلبيكانائذيبغضفاتنيوقذجمةبلابلنفسيوفيرجغت

يثربافلومنمتهمهاشمبنيوغيرهمقريخشمنبدراضحابمن

ومركبيمسيريفيأزجوكتتكمايكنولمشيثانلتقذولكنني

قولها:بالشعرالعلماهلبعضوانشدني:هشامابنقال

مطلبيكانبغفائذيفاتنيوقذ.........................

اعلم.واللهلهند،ينكرهاوبعضهم

ثلاثسنهفيالرجيعيومذكر

مج!%:اللهرسولعلىوالقارةعضلمقرهطقدوم

بنعبدالرحيمسعيدأبوحدثنا:قال،زتجونيبنالوردبنجغفربنعبداللهمحمدأبوحذثنا:وقال

بنمحمدعن،البكائيئعبدالهبنزيادحذثنا:قال،هثامبنعبدالملكمحمدأبوحذثنا:قال،عبدالله
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منرهطأحدبعدكج!اللهرسولعلىقدم:قال،قتادةبنعمربنعاصمحدثني:قال،المطلبياسحاق

.والقارةعضل

مدركة.بنخزيمةبنالهونمن:والقارةعضل:هشامابنقال

الهاء.بضمالهون:ويقال:هشامابنقال

فييفقهونفاأصحابكمننفرامعنافابعثاسلاما،فيناان،اللهرسوليافقالوا::اسحاقابنقال

.الإسلامشرائعويعلموننا،القرانويقرئوننا،الدين

بهم:والغدرالرهطمعلجيماللهرسولأرسلهمالذينالنفرأسماء

بنحمزةحليفالغنويمرفيأبيبنمزثد:وهم،أصحابهمنستةنفرا-لمجهاللهرسولفبعث

بنيأخوالأقلحأبيبنثابتبنوعاصم،كعببنعديبنيحليفالليثيئالبكيربنوخالد،المطلبعبد

،عوفبنعمروبنكلفةبنجحجبىبنياخوعديبنوخبيب،الأوسبنمالكبنعوفبنعمرو

بنغضببنمالكبنحارثةعبدبنزريقبنعمروبنبياضةبنياخومعاويةبنالدثئةبنوزيد

وأمر،الأوسبنمالكبنعمروبنالخزرجبنظفربنيحليفطارقبنوعبدالله،الخزرجبنجشم

لهذيلماء-الزجيععلىكانوااذاحتىالقوممعفخرج،الغنويمزثدأبيبنمرثدالقومعلىلمجتاللهرسول

رحالهم-فيوهم-القوميرعفلمهذيلا،عليهمفاستصرخوا،بهمغدروا،الهداةصدرعلى-الحجازبناحية

قتلكم،نريدماواللهإنا:لهمفقالوا،القومليقاتلوااسيافهمفأخذوا،غشوهمقدالسيوفبأيديهمالرجالالا

نقتلكم.الأوميثاقهالهعهدولكم،مكةأهلمنشيئابكمنصيبأننريدولكننا

ولاعهدامشرفيمننقبللاوالقه:فقالواثابتنجنوعاصمالبكيربنوخالدمرثدابيبنمرثدفأما

الرجز]:[منثابتبنعاصمفقالأبدا؟عقدا

عنابلوتزفيهاوالقوسنابلجلدواناعلتيما

باطلوالحياةحقالموتالمعابلصفحتهاعنتزل

آئلاليهوالمرءبالمرء،نازلالإلهحمماوكل

هابلافأميأقاتلكملمان

ثاكل:هابل:هشامابنقال

الرجز]:أمنأيضاثابتبنعاصموقال

الفوقدالجحيممثلوضالةالمقعدوريشسليمانابو

أجردثوبىجلدمنومجنأأزعدلنماقترشتالنواجيإذا

محمدعلىبماومومن

الرجز]:أمنايضاثابتبنعاصموقال

كرامامغشراقوميوكانراماومثليسليمانابو

عاصمقتلفلما،صاحباهوقتلقتلحتىعاصمالقومقاتلثم،سليمانابايكنىثابتبنعاصموكان
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يومابنيهاأصابحين-نذرتقدوكانتشهيد،بنسعدبنتسلافةمنليبيعوهرأسهاخذهذيلارادت

الذبروبينهبينهمحالتفلماالذبر،فمنعتهالخمر،قحفهفيلتشربنعاصمراسعلىقدرتلئن-أحد

كانوقد،بهفذهبعاصمافاحتملالوادياللهفبعث،فناخذه؛عنهفيذهبيمسيحتىدعوه:قالوا

يقوذ!حهالخطاببنعمرفكانتنحسا،أبدامشركايصعقولامشركيمسهالأعهدااللهأعطىقدعاصم

أبدامشركأيمسولامشركيمسهالأنذرعاصمكان،المؤمنالعبدالقهيحفظ:مندتهالدبرأنبلغهحين

حياته.فيمنهامتغكما؛وفاتهبعداللهفمنعه؛حياتهفي

فأعطوا،الحياةفيورغبواورقوافلآنواطارقبنوعبداللهعديبنوخبيبالدثنةبنزيدوأما

يدهطارقيبنعبداللهانتزعبالطهرانكانوااذاحتىبها،ليبيعوهممكةالىخرجواثم،فأسروهم،بأيديهم

وأما،بالطهراناللهرحمهفقبره،قتلوهحتىبالحجارةفرموه،القومعنهواستاخرسيفهاخذثم،القرانمن

مكة0بهمافقدمواالدثنةبنوزيدعديبنخبيب

بمكة.كاناهذيخلمنباسيرينقريخشمنفباعوهما:هشامابنقال

بنالحارثبنلعتبةنوفلبنيحليفالتميميئاهابابيبنحجيرخبيبافابتاع:اسحاقابنقال

بأبيه.ليقتله؛لامهعامربنالحارثأخااهابابووكان،نوفلبنعامر

تميم،بنعمروبنأسيدبنياحد:اهابوابو،اهابأبيخال:عامربنالحارث:هشامابنقال

تميم.بنيمنداربمبنعبداللهبنزيدبنعدسبنياحد:ويقال

الدثنة:بنزيدمقتل

بهوبعثخل!،بنأمئةبابيهليقتله؛أميةنجنصفوانفابتاعهالذثنةبنزيدوأما:اسحاقابنقال

منرهطواجتمع،ليقتلوهالحرممنوأخرجوه،التنعيمالى،ن!عطاس:لهيقال،مولىمعاميةبنصفوان

محمدأأنأتحمثزيد،يااللهأنشدك:ليقتلقدمحينسفيانأبولهفقال،حرببنسفيانابومنهمقريش

الذيمكانهفيالانمحمداأناح!ثما،والله:قال؟اهلكفيوانك،عنقهنضربمكانكفيالانعندنا

يحبأحداالناسمنرأيتما:سفيانابويقول:قال،اهليفيجالسوأني،تؤذيهشوكةتصيبهفيههو

الله.يرحمه،نسطاسقتلهثممحمدا،محمدأضحابكححثأحدا

:عديبنخبيبشأن

،إهابأبيبنحجيرمولاةماوئةعنحدثانهنجيحأبيبنعبداللهفحدثني؟عديبنخبيبوأما

لقطفايدهفيوانيوما،عليهاطلغتفلقد،بيتيفيحبس،عنديخبيبكان:قالت،أشلمتقدوكانت

يؤكل.عنبااللهأزضفياعلموما،منهيأكلالرجلرأسمثلعنبمن

ليقال:قالتأنهاجميعأ؛نجيحأبيبنوعبدالله،قتادةبنعمربنعاصموحدثني:إسحالتىابنقال

فقلت،الموسىالحيمنغلامافأعطيت:قالت،للقتلبهاأتطفربحديدةاليئابعثي:القتلحضرهحين

ماذا:فقلت،اليهبهاالغلامولىانالاهومافوالفه:قالت،البيتالرجلهذاعلىبهاادخل:له

منأخذهاالحديدةناولهفلما،برجلرجلافيكون؛الغلامهذايقتل،ثارهالرجلواللهاصاب؟صنعت
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سبيله.خلىثم،اليالحديدةبهذهبعثتكحينغدريائكخافتمالعفرك:قالثم،يده

ابنها.الغلامان:ويقال:هثامابنقال

نإ:لهمقال،ليصلبوهالتنعيمالىبهجاووااذاحتىبخبيبخرجواثم:عاصمقال:اسحاقابنقال

ثمواحسنهما،أتمهماركعتينفركع،فآزكغدونك:قالوأفافعلوا،ركعتيناركعحتىتدعونيانرأيتم

:قال،الصلاةمنلاستكثرتالقتلمنجزعأطؤلتانماانيتظنواأنلولاوالقهاما:فقالالقومعلىافبل

فلما،خثبةعلىرفعوهثم:قال،للمسلمينالقتلعندالركعتينهاتينسنمناولعدقيبنخبيثفكان

عددا،اخصهمالفهئم:قالثمبنا،يضنعماالغداةفبلقهرسولكرسالةبلقناقداناالففم:قالاوثقوه

يومئدحضرته:يقولسفيانابيبنمعاويةفكان.اللهرحمهقتلوهثماحدا،متفمتفادزولابددا؛واقتلفم

نإ:يقولونوكانوا،خبيبدعوةمنفرقأ؛الارضالىيلقينيرايتهفلقد،سفيانابيمعحضرهفيمن

عنه.زئتلجنبهفاضطجع،عليهدعياذالرجل

،الحارثبنعقبةعنعئاد،ابيهعنالربير،بنعبداللهبنعئادبنيحيىوحدثني:اسحاقابنقال

بنيأخاميسرةأباولكن،ذلكمناصغركتتلأنيخبيبا،قتلتوالفهاناما:يقولهسمعته:قال

قتله.حتىبهاطعنهثم،وبالحربةبيدياخذثميديفيفجعلها؛الحربةاخذالدارعبد

بنعامربنسعيداستعمل!تهالخطاببنعمركان:قالأصحابنا،بعضوحدثني:اسحاقابنقال

بنلعمرذلكفذكر،القومظفريبينوهوغشيةتصيبهفكانت،الشامبعضعلىالجمحيحذيم

الذيهذاماسعيديا:فقال،عليهقدمهاقدمهفي!ههعمرفسأله،مصافيالرجلان:وقيل،الخالاب

حينعديبنخبيبحضرفيمنكتتولكني،بأصبىمنبيما،المؤمنيناميريا،والقه:فقال؟يصيبك

عندفزادته،عليئغشيالاقطمجلسفيواناقلبيعلىخطرتمافوالله،دعوتهولسمغت،قتل

خيرا.!عمر

.قتلوهثم،الحرمالاشهرانقضتحتىايديهمفي!هخبيثأقام:هثامابنقال

عن،ثابتبنزيدلالمولىحدثنيكما؛السرئةتلكفيالقرانمننزلمماوكان:اسحاقابنقال

السريةأصيبتلما:عباسابنقال:قال،عباسابنعنجبيربنسعيدعناو،عباسابنمولىعكرمة

هكذا،هلكواالذينالمفتونينهؤلاءويحيا:المنافقينمنرجاذقال،بالزجيعوعاصممرثدفيهاكانالتي

وماالمنافقينقولمنذلكفيتعالىالقهفأنزل،صاحبهمرسالةأذؤاهمولا،أهليهنمفيقعدواهملا

ألذئيا!ايخوةفىقولم!مببرمنالظس)ومن:بحافففال؛اصا!مالذيالخيرمنالنفرأولئكأصاب

ألد)وهو،بلسانهيقولهلمامخالفوهو!ءتقيهفىماعكأدئه)ويثتهدبلسانهالإسلاممنيظهرلما:اي

وراجعك.كلمكاذاجداليذو:أي254]:البقرةأالخصامص!

)وتذر:وجلعزاللهكتابوفيلذ،:وجمعه،خصومتهفتشتذيشغبالذيالالذ::هثعامابنقال

بنعدي:ويقال،القيسامرؤواسمه،التغلبيئربيعةبنالمهلهلوقال79]،:أمريمندا!لؤمايه

]:الخفيفأمنربيعة

معلاقذاألدوخصيمأوليناحداالأخجارتحتان
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بنالطرماجقالالألتدد؛وهو،لهقصيدةفيالبيتوهذا،هشامابنقالفيما؛مقلاقيذا:ويروى

]:الكاملأمنالحرباءيصفالطائيئحكيبم

التددالخصومعلىابرخضمكأنهالجذولجذمعلىيوفي

له.قصيدةفيالبيتوهذا

ولفلثفيهالفسدالأزصقفىإسىعندكمنخرج:أفي!تولى)دياذا:تعالىقال:اسحاقابنقال

ائقلهقيلإوإذا،يرضاهولاعملهئح!ثلا:أي255]:]البقرةأتفساد!،يحمث!واللهوالنن!تلالحرث

مخثاتاشغآءنفسهيسثرىمنأفاسوصت!اتمهادولبتسجهغفحمتمب!بافيئرائقزهأضذتهألته

والقيامسبيلهفيبالجهادالفهمنأنفسهمشرواقد:أي602،702]:البقرةأ!!بالعبادرفثؤواللهأدنة

السرية.تلك:يعني،ذلكعلىهلكواحتى،بحقه

أمنالحميريمفرعبنربيعةبنيزيدقالباعوا،وشروا:،نفسهيبيع:نقسهيشري:هشامابنقال

:]الكاملمجزوء

هامهكتتبردبغدمنليتنيبرداوشريت

له.قصيدةفيالبيتوهذا؛باعهلهغلاثمبرذ:

]:الطويلأمنالثاعرقال؛اشترى:أيضاوشرى

شراهمالثيمعندانابنيكعلىمالكأئمتجزعيلالها:فقلت

للقتل:قدمحينعديبنلخبيبقصيدة

السغرمنذلكفيقيلمماوكان:اسحاقابنقال

لصلبه.أجمعواقد

لهينكرهابالشعرالعلماهلوبعض:هشامابنقال

وأئبواحوليالأخزابجمعلقد

جاهدالعداوةمبديوكلهم

ويساءهمأبناءهمجمعواوقد

كربتيثمغزبتيأشكوالفهالى

بييرادماعلىصبرنيالعرشفذا

يشألىانافيلهذاتفيوذلك

دونهوالموتالكقر،خئرؤبيوقد

لميتانيانموتحذاربيوما

مسلمامتاذاأزجوما،فوالله

تخشعأللعدوبمبدفلست

خبيبا:فيهايرثيثابتبنلحسانقصيدة

]:البسيطأمنخبيبأيبكيثابتبنحسانوقال

القومانبلغهحيناللهيرحمهعدفيبنخبيبقول

]:الطويلمن

مجمعكلواستجمعواقبائلهم

بمضيعوثاقيفيلأئيعلي

ممنعطويلجذنجمنوقربت

مضرعيعتدليالأخزابأزصدوما

مطمعيياسوقدلحميبضعوافقد

ممزعشلبرأوصالعلئيبارك

مخزعغيرمنعينايهملتوقد

ملفعنابىجحمحذاريولكن

مضرعيالفهفيكانجتبأيعلى

مرجعياللهالىانيجزعاولا
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القلقاللؤلؤمثلالصدرعلىسخامدامعهاترقالاعينيكبالما

نزقولاتلقاهحينفشللاعلمواقدالفتيانفتىخبيبعلى

الزفقفيالحورغتدالخلدوجنةطيبةاللهجزاك،خبيب،فاذهب

الأفقفيالأنجرارالملائكةحينلكمالنبيئقالإنتقولونماذا

والرفقالبلدانفيأوعثقذطاغرجلفيالفهشهيدقتلتمفيم

فيها.أقذعلأنهمنها؛بقيماوتركنا،الالرق:ويروى:هشامابنقال

خبيبا0فيهايرثيلحسانأخرىقصيدة

]:البسيط[منخبيبايبكيايضاثابتبنحئانوقال:اسحاقابنقال

يؤبلمالفتيانمعخبيباوانجكيمتسكبمتكبدفعجوديعينيا

مؤتشبغيرمحضاالسجيةسمحمتصبهالانصارفيتوشطصقرا

الخشبمنجذعالىنمق:قيلاذعبرتهاعلاتعلىعينيهاجفد

بالكذبليسوعيدالديكأبلغلطئتهالغاديالزاكبيأثها

لمحتلبتمرىإذالصابمحلوبهالقحتقدالحربان؟كهيبةبني

لجبمغصوصبفيالأسنةشهبتقدمهمالئجاربنيألسودفيها

تركناوقد؛لحسانينكرهمابالشعرالعلمأهلوبعضقبلها،التيمثلالقصيدةوهذه:هشامابنقال

ذكزت.لما؟خبيبأمرفيخسانقالهاأشياء

خبيبا:فيهايرثيلحسانثالثةقصيدة

]:البسيط[منايضأثابتبنحسانوقال:إسحاقابنقال

أنقخالهصقرالقوممنالوىبطلماجدقرئمالدارفيكانلو

والحرسقالسجنعليكيشدولمفسحأمجلساخبيباوجدتاذن

غدسقنفتمنمتهمالقبائلمنزعنفةالئنعيمالىتسقكولم

محتبسالدارفيلهاضيموأتتخلفاولوفيهاوهمغدرادئوك

نفتمن:وقوله،منافعبدبننوفلبنعديبنمطعمخالال!لميئالأصم:أنس:هشامابنقال

لبنيحليفاوكان،الأسدفيالئئاشبنزرارةبنالأكشى:ويقال،اهابابيبنحجير:يعني،عدس

.منافعبدبننوفل

جهل،أبيبنعكرمة:قريشمن-قتلحين-قتلهفيخبيبعلىأنجلبواالذينوكان:اسحاقابنقال

بنوعبيدة،زهرةبنيحليفالثقفيشريتينجنوالأخنسود،عبدبنقيسأبيبنعبداللهبنوسعيد

وبني،عتبةأبيبنوأمية،شمسعبدبنأميةبنيحليفال!لميالأوقصبنحارثةبنأميةبنحكيم

الحضرمي0
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هذيلا:فيهايهجو"لابتبنلحسانكلمة

]:الطويلامنعديبنبخبيبصنعوافيماهذيلايهجوأيضاح!انوقال

لازماللغدركانقدافرؤ5شراأخاهمبانعمروبنهـيابلغ

المحارمايركبانجميعاوكاناوجامغالاكربنزهيرشراه

لهاذماالرجيعباكنافوكتتمغدزتبمأجرتمأنفلمااجرتم

عالمابالقومكانخبيباوليتأمانةتختهلمخبيبأفليت

خبيبأ.باعااللذانالهذليانوجامعالاغربنزهير:هشامابنقال

هذيل:منبطنلحيانبنيفيهايهجولحسانأخرىكلمة

]:البسيط[منايضاثابتبنحسانوقال:اسحاقابنقال

لحياندارعنفسلالرجيعفأتله-مزاجلاصرفاالغدرسزكان

مثلانوالإتسانوالقردفالكلببينهمالجاربأكلتواصؤاقوثم

شانوذافيهمشرفيذاوكانيخطبهمقاميوماالئيسينطقلو

]:البسيط[منقولهالانصاريزيدابووانشدني:هشامابنقال

شانوذافيهمشرفيذاوكانيخطبهمقاميوماالئيسيتطقلو

هذيلأ:يهجوأيضاحسان

]:البسيطامنهذيلايهجوأيضاثابتبنحسانوقال:اسحاقابنقال

تصبولمسالتبماهذفيضلتفاحشةاللهرسولهذيلسالت

العربسئةوكانواالمماتحئىمغطيهمليسمارسولهمسالوا

انحربمتزلعنلمكرميمايذعوابداداعيالهيذيلترىولن

الكتبفيكانحرامايحلواوأنويحهمالفحشخلالارادوالقد

هذيلا:فيهايهجو+لابتبنلحسانأخرىقصيدة

]:الطويل[منهذيلأيهجوأيضاثابتبنحسانوقال

وعاصمخبيبفيكانتأحاديثمدرفيبنهذفيشانتلقد،لعمري

الجرائمشزجزامونولحيانبقبيحهاصلوالحياناحاديث

القوادمدبرالزفعانبمتزلةصميمهمفيقومهممنهمأناسق

ومكارمعفبماذاأمانتهمواشلمتالرجيعيومغدرواهم

المحارممتكراتتوئسهذفيتكنولمغدراالفهرسولرسول

الحرائمدونتحميهائذيبقثلعليهميوماالئضريرؤنفسوف

الملاحمعظامشفادلحمحمتلحمهدونشضيردبيرأبابيل

لماتممقامااوقتلىمصارعبمصابهيرؤاأقهذيخلالعل
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المواسماهلالركبانبهايوافيصولةذاتوقعةفيهمونوقع

عالمبلحيانحزيمذيرأىراىرسولهان،الفهرسولبأفر

ظالمكفيذفعوالمظلمواوانيهمهمالوفاءليسقبيلة

المخارمبينانماءمسيلبمخرىرايختهمبالفضاءحلواالناساذا

انبهائمكرأيامرنابهماذاورأيهمالبواردارمحفهم

هذيلا:يهجوثابتبنلحسانأخرىقصيدة

]:الطويل[منهذيلايهجوثابتبنحسانوقال

بوفاءغدر؟قتيليمقلنادماؤهمفليستلحياناالفهلحا

وصفاءوذهفيثقيمااخاحر؟ابنالرجيعيومقتلواهم

بكفاءلهكانواماالدبربذيباسرهمالزجيعيومقتلوافلو

وجفاءظاهيركقرافللدىبيوتهمبينالدنجرحمتهقتيل

بلفاءويلهمخبيباوباعوامتهمأكرملحيانقتلتفقد

عفاءكلالذكرفيذكرهمعلىحالهكلعلىللحيانفأث

بخفاءلومهايخفىتمسفلمتغتزيوالغذرباللؤمقبيلة

شفائيالقاتليهقثلانبلىدماؤهممتهتوفلمقتلوافلو

بافاءالمقتديالجهامكغاديبغار؟هذيلااذعزأمتفالأ

بفناءالخناللحيانيبيتامرهوالأمرالفهرسولبأمر

دفاءغيروشتائينجداءكأنفمبالرجيعقومايصبح

هذيلا:يهجوثابتبنلحسانأخرىقصيدة

الوافر]:[منهذيلايهجوايضاثابتبنحسانوقال

مشوث؟أمزفزمماءاصافيهذيلتدريما،واللهفلا،

نصيبوالفسعىالحخريخنمنوحجوااعتمروااذالهمولا

والعيوبالمبيناللؤمبهمحللهمالرجيعولكن

نبيبلهابالحجازتيوسقأضلاالكناتلدىكأنهم

الكذوبعهدهمالعهدفبئسخبيبأبذمتهمغزواهم

.الانصاريزيدأبيعنبيتأآخرها:هثامابنقال

وأصحابه:خبيبافيهايبكيثابتبنلحسانقصيدة

]:الكامل[منوأصحابهخبيبايبكيثابتبنحئانوقال:اسحاقابنقال

واثيبوافأكرمواالرجيعيومتتابعواائذينعلىالإلهصلى

وخبيبامامهمالبكيروانجنواميرهممرثدالسريةرأس
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انمكتوبحمامهثموافاهمتهمدثنةوأبنلطارقوابن

لكسوبانه،المعاليكسبرجيعهمعتدالمقتولوالعاصم

لنجيبانهيجالد؛حتىظهرهينالواأنالمقادةمنع

لنجيب.ائهيجدلحئى:ويروى:هثامابنقال

.لحسانينكرهابالشعرالعلمأهلوأكثر:هشامابنقال

معونةبعرحديث

الحخةتلكوولي،والمحرمالحجةوذاالقغدةوذاشؤاليبقيةيك!الفهرسولفأقام:اسحاقابنقال

.المشركون

أحد.منأشهبرإربعةرأسعلىصفبر،فيمعونةبئرإصحابوينىاللهرسولبعثثم

بنالحارثبنعبدالرحمنبنالمغيرةعنيسابى،بناسحاقأبيحدثنيكما-حديثهممنوكان

براءابوقدمقالوا:-العلمأهلمنوغيرهحزبمبنعمروبنمحمدبنبكرأبيبنوعبدالله،هشايم

كفالدرسولعليهفعرض،المدينةع!اللهرسولعلى،الأسنةملاعبجغفر،بنمالكبنعامر

أصحابكمنرجالأبعثتلومحمد،يا:وقال،الإسلاممنيبعذولم،ئسلمفلم،إليهودعاه،الإسلام

أهلعليهمأخثى"إئيع!ور:اللهرسولفقال،لكيستجيبواأنرجوتإمركالىفدعوهمنجد،أهلالى

إمرك.الىالئاسفليذعواجاز،لهمأنا:براءإبوقالنجد"

اصحابهمنرجلااربعينفي؛ليموتالمغنق؛ساعدةبنيأخاعمروبنالمتذر!اللهرسولفبعث

بنوعزوةالئجار،بنعديبنيأخوملحاننجنوحرام،الضفةبنالحارثمنهم:المسلمينخيارمن

بكرأبيمولىفهيرةبنوعامر،الخزاعيئوزقاءبنبدفيبنونافع،ال!لميالضلتبنأسماء

المسلمين.خيارمنمسمين!هالصديق

وهي،قريبمنهاالبلدينكلا،سليمبنيوحرةعامربنيأرضبينوهي-مفونةبئرنزلواحتىفساروا

بنعامراللهعدؤالى-لمج!راللهرسوذبكتابملحاننجنحرامبعثوانزلوهافلما-اقربسليمبنيحرةالى

نأفأبواعامر،بنيعليهماستضرخثم،فقتلهالزجلعلىعداحتىكتابهفييتظرلمأتاهفلما؟الالفيل

قبائلعليهمفاستضرخوجوارا،عقدالهمعقدوقدبراء،ابانخفرلن:وقالوا،اليهدعاهمماالىيجيبوه

فيبهمفأحاطوا،القومغشواحتىفخرجوا،ذلكالىفأجابوه،وذكوانورعلعصيةمنسليبمبنيمق

بنكغبالأالد،يرحمهم،آخرهمعتدمنقتلواحتىقاتلوهمثمسيوفهمأخذواراوهمفلما،رحالهم

الخندقيومقتلحتىفعاش،القتلىبينمنفآزتث،رمقوبهتركوهفانهمالنخار؛بنديناربنيأخازيد

الله.يرحمهشهيدا

.عوفبنعمروبنيأحدالأنصارمنورجلالضمريأميةبنعمروالقومسرحفيوكان

الجلاح.بنأحيحةبنعفبةبنمحمدبنالمنذروهو:هشامابنقال

لهذهإنوالقه:فقالا،العسكرعلىتحومالطيرالاأصحابهمابمصابينبئهمالم:اسحاقابنقال

الانصارقيفقال،واقفةاصابتهمالتيالخيلواذا،دمائهمفيالقومفاذالينظرا؟فاقبلالشأنا،الطير
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مالكني:الأنصاريفقال،الخبرقخبره!اللهبرسولنلحقأنأرى:قالترى؟ما:أميةبنلعمرو

القومقاتلثم،الرجالعنهلتخبرنيكتتوماعمرو،بنالمتذرفيهقتلموطننعنبنفسيلأزغبكنت

ناصيته،وجز،الطفيلبنعامراطلقهمضرمنأنهأخبرهمفلماأسيرأ،أميةبنعمروواخذوا،قتلحتى

اقبلقنا؟صذرمنبالقرترةكاناذاحتىاميةبنعمروفخرج،أمهعلىكانتأنهازعمرقبةعنواعتقه

عامر.بنيمنرجلان

سليبم.بنيمنأنهماالمدئيعمروأبووذكر،كلاببنيمنثم:هشامابنقال

لموجوازعروالهرسولمنعقدالعامريينمعوكان،فيههوظلفيمعهنزلاحثى:اسحاقابنقال

نامااذاحتىفامهلهما-عامربنيمنفقالا:أنتما؟ممننزلا:حينسالهماوقد-اميةبنعمروبهيعلم

أضحابمنأصابوافيماعامربنيمنثورةبهماأصابقدأنهيرىوهوفقتلهما،عليهماعدا

القد:ع!هاللهرسولقالالخبر،فأخبره!اللهرسولعلىاميةبنعمروقدمفلما!.اللهرسول

فبلغمتخؤفا"كارهالهذاكتتقدبراء،أبيعمل"هدا-لمجرو:اللهرسولقالثملأدينهما"،قتيلينقتنت

.وجوارهبسببه!الهرسولأصحابأصابومااياهعامبراخفارعليهفشنبراء،اباذلك

.فهيرةبنعامراصيبفيمنوكان

لفامنهمرجلمن:يقولكانالطفيلبنعامرأن،ابيهعن،عروةبنهشامفحدثني:اسحاقابنقال

فهيره.بنعامرهو:قالوا؟دونهمنالسماءرأيتحتىوالأرضالسماءبين،رفعرأيتهقتل

فيمنتجئاروكان:قالجعفر،بنمالكبنسلمىبنجئاربنيبعضحدثنيوقد:اسحاقابنقال

يومئذمنهمرجلأطعتتأنيالإسلامالىدعانيمماان:يقولفكان،أسلمثمعامر،معيومئذحضرها

فيفقلت،والقهفزت:يقولفسمعته،صدرهمنخرجحينالرمحسنانإلىفنظرت،كتفيهبينبالرمح

فقلت:،الشهادة:فقالوا؟قولهعنذلكبعدسالتحئى:قال-الرجل؟!قتلتقدألست،فازما:نفسي

القه.لعمرفاز

الوافر]:أمنالطفيلبنعامرعلىبراءأبيبنييحرضثابحببنحسانوقال:اسحاقابنقال

نخهـدأفلذوائبمقوآتتميرعكمألمالبنينأمبني

كعمدخطأوماليخفرهبراءبابيعامبرتهكم

بغديالحدثانفيأخدثتفماالمساعيذاربيعةأنجلغألا

لسغدنجنحكمماجذوخالكبراءأبوالحروبأبوابول

بنربيعةبنعامربنعمروبنت:البني!نوأمجسر،بنالقينمنسعد:بنحكم:هشامابنقال

براء.أبيأموهي،صغصعةبنعامر

فخذهفيفوقع،بالرمحفطعنه،الالفيلبنعامرعلىمالكبنعامربنربيعةفحمل:إسحاقابنقال

فسأرىأعشقوان،بهيتبعنفلالعميفدميأمتانبراء،ابيعملهذا:فقال،فرسهعنووقع،فاشواه

الي.أتيفيمارأي



ازبعسنةفيالنضيربنياجلاءامر

441

"هشاملابن"السيرة

بديل:بننافعبقتليفخرالسلميعباسبنأنس

بنبديلبننافعيومئذوقتل،نوفلبنعديبنطعيمةخالوكان،السلميئعئاسبنأنسوقال

]:الطويل[منالخزاعيوزقاء

الأعاصرعليهتسفيبمغتركثاوياالخزاعيورقاءابنتركت

ثائرذلكعندانيوايقنترايتهلماالرياناباذكرت

.عدينجنطعيمة:الزيانوأبو

بديل:بننافعيرثيرواحةبنعبدالله

]:الخفيفأمنوزقاءنجنبدفيبننافعيبكيرواحةبنعبداللهوقال

الجهادثوابالمبتغيرحمةبديلبننافعاللهرحم

ال!دادقولقالالقومأكثرماإذاوفيئصادقصابر

معونة:بئرشهداءيرثي"لابتبنحسان

الوافر]:[منتعالىاللهرحمهعمروبنالمنذرويخمق،معونةبئرقتلىيبكيثابتبنحمسانوقال

نزرغيرسخاالعينبدمعفاستهليمعونةقتلىعلئ

بقدرمناياهمولاقتهملاقواغداةالرسولخيلعلئ

بغدرحبلهمعقدتخؤنقومبعقدال!فناءأصابهم

بصبرمنهئتهفيواعنقتولئاذلمنذيىلففيفيا

عمروسزمنماجدآبيضمنذاكمغداةاصيبقذوكائن

.الأنصاريزيدابوبيتاآخرهاأنثدني:هشامابنقال

:كلاببنجعفربنييعيرمالكبنكعب

الوافر]:أمنكلاببنجعفربنييعيرمعونةبئريومفيمالكبنلكعبوانثدني

وهوناعجزاحزبهممخافةسلييملبنيجاركمتركتم

متيناحنلابحبلهالمدعقيلمنتناولحبلافلو

تفونالاإذوفواماوقدمااشلموهانماالقرطاءاو

لان؟الصحيخوهو،عقيلمنمكان،نفيلمن:ويروى،هوازنمنقبيلة:القرطاء:هشمامابنقال

قريب.نفيلمنالقرطاء

اربعسنةفيالنضيربنياجلاءامر

القتيلين:ديةفييستعينهمالنضيربنيالىع!يواللهرسولذهاب

عامبربنيمنالقتيلينذينكديةفييستعينهمالئضيربنيالى-!ي!القهرسولخرجثم:اسحهـاقابنقال

بنيزيدحدثنيكما-لهماعقد-كي!اللهرسولكانالذيللجوار؛الفممرياميةبنع!وقتلاللذين
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ديةفييستعينهمجم!اللهرسولأتاهمفلما،وحلفعفذعامربنيوبينالنضيربنيبينوكان-رومان

عليه.بنااستعتتممااخبنتماعلىنعينك،القاسمأبايانعمقالوا:،القتيلينذينك

يحفظه:تعالىراللهع!يد!اللهرسولقتلعلىيتآمرونالنضيربنو

جنبالى-جفهاللهورسول،هذهحالهمثلعلئالرجلتجدوالنائكم:فقالوا،ببعضبعضهمخلاثم

لذلكفانتدبمنه؟!فيريحناصخرةعليهفيلقيالبيتهذاعلىيغلورجلفمنقاعذ،بيوتهممنجدايى

جم!اللهورسول،قالكماصخرةعليهليلقيفصعد،لذلكأنا:فقال،احدهمكعببنجحاشبنعمرو

السماءمنالخبرع!رالكرسولفاتى-عليهماللهرضوان-وعليوعمربكرأبوفيهمأصحابهمننفيرفي

المدينة.الىراجعاوخرجفقام،القومأرادبما

داخلأرأيته:فقال،عنهفسالوه،المدينةمنرجلأفلقوا،طلبهفيقاموااضحابه!كلا!النبياستلبثفلما

منأرادتاليهودكانتبماالخبرفأخبرهمجمباليهانتهواحئى-ج!اللهرسولأصحابفأقبل،المدينة

اليهم.والسيرلحربهمبالئهئؤ-كحاللهرسولوأمر،بهالغدر

.مكتومامابنالمدينةعلىواستعمل:هشامابنقال

بهم.نزلحتىبالناسسارثم:اسحاقابنقال

الخمر.تحريمونزل،لياليسثفيهافحاصرهم؛الأؤلربتيشهرفيوذلك:هشامابنقال

المدينة:عنرجلاؤهمالنضيربنياستسلام

:5فنادو،فيهاوالتحريقالئخيلبقطع-لمجماللهرسولفامر،الحصونفيمنهفتحضنوا:اسحاقابنقال

رفطكانوقدوتحريقها؟!النخيلقطعباذفما،صنعهمنعلىوتعيبهالفسادعنتتهىكتتقدمحمد،ياان

قوقل،أبيبنومالك،ووديعة،سلولابنأبيئبنعندالقهاللهعدومنهم؛الخزرجبنعوفبنيمن

هـان،معكمقاتلناقوتلتمان؛نسلمكملنفاناوتمنعوا؛اثبتواأن:النضيربنيالىبعثواقد؛وداع!مقوسويذ

وسألوا،الرعبقلوبهمفياللهوقذف،يفعلوافلم،نضرهممنذلكفترئصوا،معكمخرنجناأخرنجتم

ففعل،،الحلقةالاأموالهممنالإبلحملتمالهمأنعلى؛دمائهمعنويك!يخليهمأنلمجرواللهرسول

ظهرعلىفيضعه،بابهنجافعنبيتهيهدممنهمالرجلفكان؛الإبلبهاستقفتماأموالهممقفاحتملوا

خيبر،الىمنهمسارمنأشرافهمفكان،الشامالىسارمنومنهم،خيبرالىفخرجوا،بهفينطلق،بعيره

أهلها.لهمداننزلوهافلما،أخطببنوحيئ،الحقيقابيبنالربيعبنوكنانة،الحقيقابيبنسلأم

معهموالأموالوالأبناءبالنساءاستقلواانهم:حدثانهبكرابيبنعبداللهفحدثني:اسحاقابنقال

ابتاعواالتيالعبسيئالوزدبنعروةصاحبةعمبرولأئمفيهموان،خلفهميغزقنوالقيانوالمزاميرالذفوف

الاموالوخلوا،زمانهمفيالناسمنحيئمنمثلهرئيماوفخربزهاء،غفابىبنينساءاحدىوكانت،منه

علىجمن!اللهرسولفقسمهايشاء؛حيثيضعهااخاصةيك!اللهلرسولفكانتجمفه،اللهلرسول

فاعطاهمافقرا،ذكراخرشةبنسماكدجايةواباحنيفبنسفلانالاالأنصار،دونالأولينالمهاجرين

عئئ.اللهرسول
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:رجلانالنضيربنيمنأسلم

ابنسعدوأبو،جحاشيىبنعمروبنكعببنعميربنيامين:رجلانالاالنضيربنيمنيسلمولم

فأحرزاها.أموالهماعلىأسلما،وفب

ابنمنلقيتماتر"ألم:ليامينقال-حن!اللهرسولانيامينالبعضحدثنيوقد:اسحاقابنقال

فقتله،جحاشبىبنعمرولهيقتلانعلىجعلالرجلعميربنبامينفجعلشأفي؟إ"منبههموماعمك

.يزعمونفيما

النضير:بنيفيالحشرسورةنزول

بهعليهمسلطوما،نقمتهمنبهاللهاصابهممافيهايذكربأسرها؛الحشرسورةالنضيربنيفيونزل

لاولديرئممناتكنبأهلمنكفورأالذيئأخرجائذى)هو:تعالىفقال؛فيهمبهعملىوما،-لمجفرسوله

قلوبهمفىودذفيحنسبهوألزجثمنالله،ئحهمأدئهمقحصونهمفاصنعتهرأنهووظنوأئحرجواأنظننتزماالحثتر

احتملوها،إذاابوابهمنجفعنبيوتهملهدمهموذلك!؟ائمؤصنينوأ!لدىبأتديهتميوتهمصيربونالرغب

الذتيأ!فى)لعذبهتم،نقمةاللهمنلهموكان!الب!علئيراللهبهبأنولؤلا!الأبصربهأؤلى)فاغعبروأ

علئتايمةنر!ضوهاأوثين!مققطغتر)ما،ذلكمعالار!!عذابالأخزشفى)ولهئم،بالسيف:أي

لكن،فسادأيكنلم،قطعتالقهفبأفر:اي!الله)فبإدن،النخلمنالعخوةخالفما:واللينةأعحولها!

5].الحثر:القسقين!!أ)ولخزى،اللهمننفمةكان

،عبيدةأبوحذثنافيما؛النخلمنعجوةولابرنئةتكنلمماوهي،الألوانمناللينة:هشامابنقال

]:الطويلامنالرمةذوقال

جنوبهاتهفوسوقاءلينةعلىطائبرعمثقفوقهاقتوديكأن

لهقصيدةفيالبيثوهذا

ولاخليمقعلته(ؤجقتز)فماالنضير،بنيمن:يعني:اسحاقابنفال!منهمرسول!عكاللهأئآ)وما

خاصة.له:اي6]الحشر:قدير!!ألئ!!لعكوأدئهيشذمنفىرسل!يسظاللهولبهنركالب

بنعامربنيأحدمقبلبنأبيبنتميمقالالسير،فيوأتعبتمحركتم:أوجفتم:هشامابنقال

]:الطويلامنصغصعة

أوجفواالركباذاأخياناالركبعنصقالهاالحديثبالبيضمذاويد

[منالمنذربنحرملة:واسمه،الطائيئزبيدابووقال،الوجيفوهو،لهقصيدةفيالبيتوهذا

]:الخفيف

المرودجدبالوجيفلطول!الهتقناكانهنمسنفات

له.قصيدةفيالبيتوهذا

بنقيسقال؟الضربانوهووالكبد،القلبوجيف:أيضاوالوجيف،البطان:السناف:هشامابنقال

]:المنسرحأمنالالفريالخطيم
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تمجفورائهممناكبادناعلمواالتيقدمواوانانا

له.قصيدةفيالبيتوهذا

بالخيلالمسلمونعليهيوجفما:اسحاقابنقال!وللزيول!ا4اقرىأهلمقرسو3لمهءعكاللهأة)ئا

دولهيمررءنلا!الئيلوابنوا!يهنوالينئآرققق،)ولذىوللرسولفلقهعنوةبالحربوفتحوالزكاب

بالحربأصيبفيمااخرقسمهذا:يقول!فأنهواعنهنبئومافخذوالرشولىءانبهمومامفكئمايأغنياببن

عليه.اللهوضعهماعلىالمسلمينبين

أمرهم،مثلعلىكانومنواصحابهابيئنجنعبدالله:يعني!ناشواالذبالىتر:)ألتمتعالىقالثم

قتلهزمنالذين:)!لقولهالىالنضير،بني:يعني"آبمنىأفلمنكفرواالذينلاضنهر)يقولون

قال!ا!طن:)!لقولهالىالقضةثم،قينقاعبنبم:يعني!أآليمعذابئوكمأقرهتموبالذاقوأتررلا

التارفىأخهصاعقبتهصآف!ن!العانينرثاللهأضافإقمنلثبرى"إففالكفرفلئاأتحفرل!دنئن

17].-16الحشر:ا!أالطنمينجزؤأوذلكفيهأخكين

النضيربنياجلاءفيبحربنلقيسوتنسب،العبسيللقيمقصيدة

طريف-بنبحربنقي!قاله:ويقال،العبسيلقيبمابنقولالشعرمنالئضيربنيفيقيلمماوكان

]:الطويل[منفقال-الاشجعيئبحربنقيس:هشامابنقال

كاالفزنمبالحشياليهودأحلهالكغيرلامرىءفداةأهلي

المكضمبالوديغودياهيضبوبدلواالغضاةجمرفييفيلون

ويرمرمالضلابينخيلهتروابمحمدصادقاظنييكفان

كمجرمصديقحيئوماعدؤانهم؛بهثةبنعمروبهايؤم

المسقومالوشيجأطرافيهزونالوغىفيمساعيرأبطاذعليهن

وجرفمعادازمانمسنتوورثنمهئدالشفرتينرقيقوكل

متك!زممنالمجدفيبغدهمفهل؟رسالةقريعثساعنيمبلغفمن

وزهـخالحجونبينالندىتليدمحمسدا،فاعلمن،أخاكمبان

معظمكلإلئالدنيامنوتسسموااموركمتجسمبالحنلهفدينوا

مرتجمغيسبأمرتسهـالوهولارحسمةاللهمنتلافتهنبيئ

ال!ملقموالمقليسبقريشايالكمعبرهلعمريبدبىفيكانفقهـد

ال!ضكزءلسعظيممطيعااليسكسمعام!داالخمزرجئةفياتىغداة

بمعلمحقأالزححنمقرسسولأعدؤهينكيالسمسدسبروجمعانا

يستصملعثمل!مالمحقآنارفلماكتابسهيتلوالرحمنمنرسزلأ

محكمالملسةحسمهلأمرعلواموطنكسلفييزدادأمرهأرى

.إسحاقابنغيرعن؛المزممبالحشى:وقوله،غطفانمنبهثةبنعمرو:هشامابنقال
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النضير:بنياجلاءفيطالبأبيبنلعليتنسبقصيدة

بنكعبوقتلالنضيربنىجلاءيذكر-عليهاللهرضوان-طالبابيبنعليوقال:إسحاقابنفال

.الاشرف

بعضليذكرفيما-عليهالهرضوان-طالبابيبنعليغيرالمسلمينمنرجلقالها:هشامابنقال

]:المتقاربأمنعليهاللهرضوانلعليئيعرفهامنهماحداارولمبالشعر،العلمأهل

أضدفولمحقاوأيقتتيغرفيغتدذومقعرقت

الازأفالرأفةذياللهلدىمنالأيانمحكمالكلمعن

المضطفيأخمداضطفىبهنالمؤمنينفيتدرسرسالل

والموقفالمقامةعزيزعزيزافيناأخمدفاضبح

يغنفولمجورايأتولمسفاهأالموعدوهائهافيا

كالأخوف!الفهامنوماالعذاباذنىتخافونالستم

الأشرتأبيكغبكمضرعأسيافهتحتتضرعمواوأن

الأنجنفكالجفلواعرضطقيانهاللهرأىغداة

ملطفعبدهالىبوخيقمتلهفيجسمنريلفأتزل

مرهفهئةذيبأبيضلهرلسولأالرسولفدسق

تذرفلهاكغبيتعمتىمعولاتلهعيونفباتت

نشتفلمالنوحمنفائاقليلاذزنالأخمدوقلن

الآنفرغمعلىدحورااظعنوا:قالثمفخلأهم

زخرفذويبدابىوكانواغزبهالىالهـئضيروأنجلى

أعجفدبيرذيكلعلىوهمردافىأذرع!اتالى

علي:قصيدةعلىيرداليهوديسماك

]:المتقاربأمنفقال،اليهوديسماكفأجابه

لكمفخرفهوتفخرواان

حتفهعلىغدوتممغداة

الدهوروصزفاللياليفعل

واخلافهاالنمضيربقتل

بالقنانأتكنمأمتلافان

يحتميبهبك!كميئ

وأشياعهصمخرالقوممع

غيلهحمىبتسر-حكلهـي!مث

الأشرفأبيكغببمقتل

يخلفولمغدرايأتولم

المن!صفالعادلمنيدلن

تفطفولمالنخيلوعقر

مرهفمعاحسايموكل
يتلفلهقزنايلقمتى

يضعفلمالقومغساورإذا

أجوفهاصبرغابةاخي
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|لأشرف:بنكعبومقتلالنضيربنيإجلاءفيمالكبنلكعبقصيدة

الوافر(:[منالاشرفبنكغبوقتلالنضيربنيانجلاءيذكرمالكبنكغبوقال:اسحاقابنقال

يذوزصرفيذوالدهركذاكالحبوربغدرتهاخزيتلقد

كبيرامزافرهعزيز،برثكفرواأئهموذلك

الثذيراللهمنوجاءهموعلمافهمامعاأوتواوقذ

تنيزث.0وايابكتابأأدىصادقنذير

جديزمنابمنكيروأنتصدقيبافرأتيتمافقالوا:

الخبيرالفهمبهيصذقنيحقااديتلقدبلى:فقال

انكفوزيجزبهيكفزومنرشدلكليفديتبغهفمق

النفوزالحنعنبهموجذوكقراغدراأشربوافلضا

يجورلايحكماللهوكانصدقيبرأيالنبياللهارى

النصيرنغم،نصيرهوكانعليهموسلطهفأيده

النضيرمصرعهبعدفذئتصريعاكغبمنهمفغودر

ذكوزمشفرةبأيديناعلتهوقدثمالكفينعلى

يسيركعبأخاكعبالىليلادسقاذمحمدبأمر

جسوزثقةأخوومحمودبمكرفأتزلهفماكره

المبيرانجترموابماأبارهمسوءبدارالئضيربنوفتلك

بصيربهموفواللهرسولرفواالرخففيأتاهمغداة

وزيزلهموفوالأعداء،علىموازروهالحماةوكسان

وزوزكذثأمرهموحالففصذوا،ويحكمالسلم:فقال

بعيرمتهمثلاثةلكلوبالأأمرهمغبفذاقوا

ودورنخلمتهموغودرلقينقاععامدينوانجلوا

مالك:بنكعبعلىيرداليهوديلسماكقصيدة

الوافر]:[منفقال،اليهوديسماكفاجابه

كبيرهئموضافني|رفت

جميعاتتكرهالأخبار|رى

علملكلالدارسينوكانوا

كغباالأخبارسيدقتلتم

|خيهمحمودنحوتدلى

نجيعادماكانفغادره

جميعا-وأبيوابيكم-فقد

قصيزليلغيرهبليل

خبيرعلملهوكلهم
والزبورتتطقالئوراةبه

يجيرمنيأمنكانوقدما

الفخورسريرتهومحمود

عبيرمدارعهعلىيسيل

النضيربهأصيباذ|صيبت
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تدورطيزحولهمبكغبرجالأنتركلكمنسلمفان

نكيرلهاليسوفيتذئحعيل!يومعتائركانهم

ذكورأكثرهاالحدصوافيعظمالهنتليقلاببيفبى

نصيرلكمليسحيثبأخل!صخبربأسمنلاقيتمكما

النضير:بنييماخمرداسبنلعباسكلمة

]:الطويلأمنالئضيربنيرجاليمتدحسلييمبنياخومرداسبىبنعئاسوقال

وملعباملهىالدارخلالرأيتيتصدعوالمالدارأفلأنولو

فتيأبا؟الشطاةركنعلىيسلكنظعائنااريكهل،عمريفانك

المجزباالحليميضبينأوانستبال!ظباءمنعينعليهن

مرحباكالدنانير:بوجوهلهفجاءةقلنالخيرباغيجاءاذا

تؤئباانعتدناتخشىانتولاطلنتهخيبرممنوعفلاوافلا

أخطبابنحييمولىولاسلابممشكبمابنمولىكتتتحسبنيفلا

:مرداسبنالعباسعلىيردجبيربنخوات

]:الطويلأمنفقال،عوفبنعمروبنيأخوجبيبربنخؤاتفأجابه

واقربااحسثتنكيلوالسجومنترىوقديهودقتلىعلىتبكي

مسهباالشجومنتغوذولمبكيتأرينتيببطنفتلىعلىفهلأ

ثعلباالحربوفيصداداالدينوفيردذتهاصديتيفيدارتالسلمإذا

وتغلباتعزكيماشبهالهمتنتغيلقومكقذبىالىعمدت

وتكذبامذحهعيباكانلمنتمدحأكلقتأنلمافانك

مزحبا:لكقائلافيهمتلفولملمثلهافلأكنتبأفبررحلت

متصباالمؤثلالعزمنتبئوامدختهمملوفيقوبمالىفهلأ

مجدباالعزفطالبفيهميلفولموكرمواملوكأسادوامغشرالى

تزتباالمجدعزةوفيهمتراهمبمذحبمايهودمنأخرىأولئك

جبير:بنخواتعلىيردمرداسبنالعباس

]:الطويلأمنفقال،السلميئمرداسبىبنعئاسفأجابه

وفيكمالكاهنينصريحهجوت

عليبمبكيتلواخرىاولنك

مغئبماخيرالشكرانالشكرمن

رأسهيقطعأفسىكمنفكتت

فعالهمواذكرهرونبنيفبك

ترتباالدفرمنكانتنعئملهم

موجباالحنمنأدوالووقومك

أضوباكانللذيفغلاوأؤفق

مركبافيهكانعراليبلغ

مجدباكتتاذللجوعوقتلهم
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ونكبامنهمالمكروهعنوأعرضقوانجكهمبالدمعالدفعأذرأخؤات

منكباتقولقدعمالألفيتديارهمفيلاقيتهملوفانك

ومرحباافلا:الخيرلباغييقالالوغىلدىكراثمالعلياالىسراع

:مرداسبنالعباسجوابفيرواحةبنلعبداللهأومالكبنلكعبقصيدة

]:الطويل[منفقال،هشامابنقالفيما؛رواحةبنعبداللهأو،ماللثبنكعبفأجابه

ومغرباشرقاقبللؤيأأطارتبغدقاالحربرحىحكتلقدلعفري

أغلباكانبغدماذليلأفعادوعزهاالكاهنعنالبقئة

أخطباابنللمناياذليلأوقيدعتوةسغيةوابنسلاثمفطاح

أجلباحينجنىمايديهخلافيبتغيوالذذالعزيبغيوأنجلب

وأصعبااكدىالئاسفيذاكانوقذهفهوالحرنالأزضسهلكتارك

تغيبافيمقذاكعنغئباومابهاصلياوقدوعزالوشأسق

وخئباحانالقومرييسوكغبكلاهماعوفيوابنسلمىبنوعوف

أعقباالفهانأوفتحاعقبانومثلهاللنضيروسحقأفبغدا

:هشامابنعندالنضيربنيغزوبعدكانالمصطلقبنيغزو

وسأذكر،المضطلقبنيالنضيربنيبعد-وواللهرسولغزاثم:المدئيعمزوابوقال:هشامابنقال

فيه.اسحاقابنذكرهالذيالموضعفي-اللهشاءان-حديثهم

اربعسنةفيالزقاعذاتغزوة

وبعضالآخرربيعشهرالئضيربنيغزوةبعدبالمدينة!هاللهرسولاقامثم:اسحاقابنقال

الغفارقي،ذزاباالمدينةعلىواستغمل،،غطفانمنثغلبةوبنيمحارببنييريدنجداغزانم،جمادى

هثام.ابنقالفيما؟عقانبنعثمان:ويقال

.الرقاعذاتغزوةوهينخلا،نزلحئى:اسحاقابنقال

شجرةالرقاعذات:ويقال،راياتهمفيهارقعوالانهم؟الزقاعذاتغزوةلهاقيلوانما:هشامابنقال

.الرقاعذات:لهايقالالموضعبذلك

خافوقد،حرببينهميكنولمالناسفتقارب،غطفانمنعظيماجمعابهافلفي:اسحاقابنقال

.بالناسانصرفثم،الخوفصلاةبالناس-جي!اللهرسولصلىحتىبعضا؛بعضهمالناس

كيفيتها:فيبئالنبيعنوالرواياتالخوفصلاة

بنيونسحذثنا:قال-عبيدةأبايكنىوكان-الئنوريسعيدبنعبدالوارثحذثنا:هشامابنقال

جمح!الفهرسوذصلى:قالالخوفصلاةفيعبداللهبنجابرعن،الحسنأبيبنالحسنعنعبيد،

سلم.ثمأخريينركعتينبهمفصفىفجاؤوا:قالالعدؤ،علىمقبلونوطائفة،سلمثم،ركعتينبطائفة

رسوذصفنا:قال،جابيرعن،الزبيرأبيعن،ايوبحدثنا:قال،الوارثعبذوحدثنا:هشامابنقال
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اتذينسجدرفعوافلما،الاولالض!وسجدع!ن!الفهرسولسجدثئمجميعا،بنافركع،صفينع!الله

بهمجم!حهالنبيركعثئم،مقامهمقامواحتىالاخرالض!وتقدمالأؤلالص!تاخرثم،باتفسهميلونهم

فركع؟بأنفسهمالاخرونسجدرؤوسهمرفعوافلضا،معهيلونهائذينوسجديث!ن!النبيسجدثئمجميعا،

سجدتين.باتفسهممتهماواحدكلوسجدجميعا،بهم-لمج!رالنبيئ

عمرابنعن،نافععن،ايوبحدثنا:قالالتنوريسعيدبنعبدالوارثحدثنا:هشامابنقال

ويسخذ،الإمائمبهمفيركع؟عدؤهميليمماوطائفة،طائفةمعهوتقومالإماميقوم:قالعنهمااللهرضي

ثم،بهمويسخدركعةالإمامبهمفيركع،الاخرونويتقدمالعدو،يليمضافيكونونيتاخرونثم،بهم

ركعة.ركعةبأنفسهموصلوا،ركعةركعةالإماممعلهمفكانت،ركعةبأتفسهمطائفةكلتصئي

-!:اللهبرسوليفتكأنيحاولغطفانمنرجل

بنيمنرجلاأن:عبداللهبنجابرعن،الحسنعنعبيد،بنعمرووحدثني:اسحاقابنقال

وكيف!!بلى:قالوامحمدا؟!لكمأقتلألا:ومحارلبغطفانمنلقومهقال،غورث:لهيقالمحارب

،حجرهفيكح!القهرسولوسيفجالسقوهوع!ي!اللهرسولالىفأقبل:قال،بهأفتك:قال!بختقتله

فأخذه:قال-هشامابنقالفيمابفضبما؟محفىوكان-)نعم":قالهذا؟سيفكالىأنظرمحمد،يا:فقال

منك؟"أخافوفا"لا؛:قالتخافني؟!أمامحمد،يا:قالثمالذ،فيكبتهويهئم5يهزجعلثمفاستله

فرذهلمجماللهرسولسيفإلىعمدثممتك"اللهيفنعني"لا،:قالالعيف؟!يديوفيتخافنياما:قال

إلنكمينسالوأأنقؤلمهئمإدلجمأدنودتمتاذكرو(.امنو(الذجمت)يهأيهافيهاللهفأنزل:قال،عليه

11].:[المائدةألمؤمنولت!!أدئهـفليتوصوعلاللةوأتقوأعنحخأنديهزفكفأيديهز

وماالتضيربنيأخيجخاشبىبنعمروفيانزلتانماأنهارومانبنيزيدوحدثني:اسحاقابنقال

.كانذلكأياعلمفالله؟بههئم

المدينة:إلىالطريقفيى!رواللهرسولمعجابرحديث

معخرجت:قالعنهمااللهرضيعبداللهبنجابرعن،كيسانبنوهبوحدثني:اسحاقابنقال

:قاللمج!اللهرسوذقفلفلما،ضعيفليجملعلىنخلمنالرقاعذاتغزوةالىيك!!القهرسول

:قالجابر؟!"يالك"ما:فقالجي!القهرسولادركنيحتى،أتخففوجعلتتمضيالرفاقجعلت

:قالثغلمجهاللهرسولوأناخفأنخته:قال"ألخه!،:قالهذا،جمليبيابطأ،القهرسوليا:تلت

!-ج!اللهرسولفأخذها:قال،ففعلت:قال"شجرهمنعصالي)افطع:أويدك"،منالعصاهذه"أعطني

:قات،فواهضةناقتةيواهقبالحقبعثهوائذيفخرج،فركبت"اركني:قالثم،نخساتبهافنخسه

أم!خة!ل،القهرسوليا:قلت:قالجابر؟إ"ياهداجملك"أئبيعني:ليفقالكهاللهرسولمعوتحدثت

لا.قلت:قال"بدرهمأخذته"قد:قال،الفهرسوليافسمنيه:قلث:قال"،بنيهولكق"لا،:قال،لك

فيطس!صاللهرسوأنبييرفعيزلفلم:قاللا،:قلت:قال"لبدرهمين":قال،اللهرسولياتغبننيإذن

"قد:أ!قا،لكفهو:قلت"نعم":قال؟اللهرسواطيارضيتأفقد:فقلت:قال،الأوقيةبلغحتىثمنه
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بكرا؟"أنم)أثئبأ:،تهالالفهرسوليانعم:قلت:تالبغد؟"تزوجتهل،جابر"با:تالثم:قال"أخذته

أصيبابيان،-القهرسوليا:قلت:قالإ"؟وتلاعبكتلاعبهاجارية)أفلا:قال،ثيبأبل،لا:قلت:تال

شاءان"أصبت:قال،عليهنوتقومرؤوسهنتجمعجامعةامراةفنكحتسبعأ،لهبناتوتركأحديوم

نمارقها"فنفضتبناوسمعث،ذاكيومنامحليهاوأفننا،فنحرثبجزورأمرناصراراجئناقدلواناأما،القه

عملافاعملقدفتأنتفاذا،ستكون)انها:قال،نمارقمنلناما،الفهرسولياوالقه:قلت:قال

افسىفلما،اليومذلكعليهاواقمنا،فنحرثبجزوبىمج!هالفهرسولامرصراراجئنافلما:قالكيسا"

فدونك،:قالتمجرو،الفهرسولليتالوماالحديثالمرأةفحدثت:تالودخلنا،دخلع!حالقهرسول

رسولمسجدبابعلىأتختهحئىبهفأفبلت،الجملبرأسأخذتاضبحتفلما:قال،وطاعةسمع

إما:فقال،الجملفرأى،مجهالقهرسولوخرج:تال،متهقريباالصنسجدفيجلستثئم:قال،ءلمج!القه

"يا:فقال:تال،لهفدعيت:قالجابز؟إ""فأين:قالجابز،بهجاءجمل،اللهرسوليا:تالواهذا؟إ"

معة،فذهنت:قال"،أوديةفأعطهبجابير"آذهب:لهفقالبلالأودعالك"فهوجملكبرأسخذ،أخيأنجن

أصيبحتىبيتنا؛منمكانهويرىعتدييتميزالما،فوالله:قاليسيرا،شيئاوزادنيأوقئةفاعطاني

.الحرةيوم:يعني.لنااصيبفيماأفس

الأنصارفي،عبداللهبنجابرعنجابر،بنعقيلعن،يسايىبنصدقةعميوحدثني:اسحاقابنقال

فلما،المشركينمنرجلافراةرجلفاصاب،نخلمنالزقاعذاتغزوةفي-لمج!!القهرسولمعخرجنا:تال

فييهريقحئىيتتهيلاحلفالخبر،اخبرفلضا-غائبأوكان-زؤجهاأتىقافلأجمروالقهرسولانصرف

يكلؤنارجلإمن:فقالمنزلأع!حالقهرسولفنزل،مجيمالقهرسولأثريتبعفخرجعجدما،محمداضحاب

:قال،القهرسوليانحن:فقالاالأتصار،مناخرورجلالمهاجرينمنرجلفانتدب:قالهذه؟"ليلتنا

بنعمازوهما-الواديمنشغبالىنزلواقدواضحابهجم!هالقهرسولوكان:قالالسغب"بفم)فكونا

قال،الشغبفمالىائزجلانخرجفلما:اسحاقابنقال-هشامابنقالفيما،بشبرنجنوعئادياسبر،

فاضطجع:قال،اولهاكفنيبل:قالاخره؟امأؤله؛اكفيكهانتدبئالليلاي:للمهاجريالأتصارقي

القومربيئةائهعرفالرجلشخصراىفلما،الرجلوأتى:تال،يصليالأنصاريوتام،فنام،المهاجري

:قال،فيهفوضعهآخربسفبمرماهثئم:قال،قائمافثبت،فوضعهفنزعه:قال،فيهفوضعهبسهيمفرمى:قال

أهتثئموسجد،ركعثئم،فوضعهفنزعه:قال،فيهفوضعهبالثالثلهعادثئمتائما،وثبت،فوضعهفنزعه

ولما:قال،فهرب،بهنذراقدأئهعرفالرجلراهمافلمافوثب:قال،اثبتفقد،انجل!ق:فقال،صاحبه

سورةفيكتت:قال؟رماكمااؤلافببتنيأفلا!!القهسنحان:قالالدماءمنبالاتصارفيماالمهاجرقيراى

ثقراأضئعانلولا،الفهوافي،فاذتتكركغتالرفيعليتابعفلمااتفذها،حئىأقطعهاأناحبفلمأقروها

أنفذها.اواقطعها،انقبلنفسيلقطعبحفظهجمهالقهرسولأمرني

أنفذها.:ويقال:هشامابنتال

الأولىجمادىبقيةبهاأقامالزقاعذاتغروةمنالمدينةمج!يئاللهرسولقدمولما:إسحاقابنقال

ورجبا.الاخرةوجمادى
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نزله.حتى،سفيانأبيلميعادبدبىالىشعبانفيخرجثم:إسحاقابنقال

.الانصاريسلولانجنابيئنجنعبدالفهبنعبدالقهالمدينةعلىواستعمل:هشامابنقال

مجئةنزلحتىمكةأهلفيسفيانابووخرج،سفياناباينتظرلياليثمانيعليهفأقام:اسحاقابنقال

انه،قريشمعشريا:ففالالرجوعفيلهبداثم،عسفانبلغقد:يقولالناسوبعض،الطهرانناحيةمن

واني،جدبعامهذاعامكموان،الئبنفيهوتشربونالشجر،فيهترعونخصيمثعامإلايصلحكملا

السويق.تشربونخرجتمانما:يفولون،الئويقجيشمكةأهلفسماهم،الناسفرجعفارجعوا،راجع

كانالذيوهو-الفممريعمروبنمخشيئفأتاه،لميعادهسفياناباينتظربدرعلىلمجيداللهرسولوأقام

يا"نعم:قالالماء؟هذاعلىقريشللقاءاجئتمحفد،يا:فقال-ودانغزوةفيضمرةبنيعلىوادعه

بيننااللهيحكمحئىجالدناكثنم،وبينكبينناكانمااليكردذناذلكمعشئثوان،ضمرةبنيأخا

حاجة.منمنكبذلكلنامامحضدياواللهلا،:قال"وبينك

مكانراىوقد-فقال،الخزاعيمعبدأبيبنمعبدبهفمز،سفياناباينتظرع!ي!!الفهرسولفأقام

الرجز]:أمنبهتهويوناقته-لمجيداللهرسول

كالعنجديثربمنوعجو؟محفدرفقتيمننفرتقد

موعديقديدماءجعلتقدالاتلدابيهادينعلىتهوي

الغدضحىلهاضجنانوماء

وتنسبالاخرةبدرفيرو|حةبنلعبداللهقصيدة

ذلك:فيرواحةبنعبداللهوقال

بنلكعبالأنصاريزيدابوأنشدنيها:هشامابنقال

نجدفلمبدراسقياناباوعذنا

فلقيتناوافيتنالوفأقسم

وابنهعتبةأوصالبهتركنا

لدينكمأثاللهرسولعصيتم

لقائلعنقتمونيوانفاني

بغيرهفينانغدلهلماطغناه

:الاخرةبدرغزوةفي!لابتبنلحسانقصيدة

]:الطويلأمنذلكفيثابتبنحسانوقال

دونهاحالقدالشامفلجاتدعوا

ربهمنحوهاجروارجالبايدي

عالجبطنمنللغورسلكتاذا

مالك:بنلكعب

]:الطويلأمنمالك

وافياكانوماصدقالميعاد

الموالياوافتقدتذميمالابت

ثاوياتركناهجهلأباوعمرا

غاوياكانائذيالسيىءوامركم

ومالياإفليالفهلرسولفدى

هادياالفيلظلمةفيلناشهابا

الأواركالمخاضكأفواهجلاد

الملائكوايديحقاوأنصاره

هنالكالطريقليسلها:فقولا
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المباركعريضجزايىبأزعنثمانيأالئزوعالزسعلىاقمنا

الحواركمشرفاتطواليوقمثخلقهنضفجوزهكميمببكل

الزواتكالمطياخفافمناسماصولهتذريالعاميالعزفجترى

هالكرهنيكنحئانبنفراتوالتماسناتطوافنافينلقفان

حالكلونلونهسوادفييزذبغدهالقيسامرىءنجنقيستلقهـان

الضعالكالرجالغرمنفائكرسالةعنيسفيانابافأنجلغ

8لابت:بنحسانيجيبالحارثابنسفيانأبو

]:الطويلأمنفقال،المطلبعبدبنالحارثابنسفيانابوفأجابه

كذلكالخروقنغتالوجدكالفغاآكلةابنياإئااح!ان

مداركبشذمئاوألتولوبيننااليعافيرتتجووماخرنجنا

المتعاركالموسمأفلمدمنحسبتهمنافيمناتبعثنامااذا

المداركعندالئخلفيوتتركناتريدناالنزوعالرسعلىأقمت

بالدكادكالصفنهوطئتفماوركابناخيلناتمشيالزرععلى

الرواتكوالمطيالجيادبجردوفارعسلعبينثلاثاأقمنا

آنكارطالبالعينكمأخذكمقبابهمعندالقومجلادحسبتم

المتماسكالمعصمقولنحوعلىلهاوقلالجيادالخيلتبعثفلا

مالكبنفهرابناءمنفوارسأفلهاكانوغيركمبهاسعدتم

بناسكأنتالدينحرماتولاذكرتهاانهجر؟فيلافانك

هذاالأنصاركيئزيدأبووأنشدنيقوافيها،اختلافلقبحتركناهاابياتمنهابقيت:هشامابنقال

:االطويلمنأالبيت

.......................بيننااليعافيرتنجووماخرجنا

:االطويلأمنقولهفي،ثابمببنلحسان،5بعدالذيوالبيت

...............00000000دونهاحالقدالسأمفلجاتدعوا

بيته:فيهالهوأنثدني

................................سفيانأبافأبلغ

خمسسنةالأولربيعشهرفيالجندلدومةغزوة

ووليئ،الحخةذومضىحتىأشهرابهافأقامالمدينةالى!راللهرسولانصرفثم:اسحاقابنقال

المدينة.لمج!راللهرسولمقدممناربعسنةوهي،المشركونالحجةتلك

الجتدل.دومة-لمجفاللهرسولغزاثم:إسحاقابنقال

.الغفاريعرفطةبنسباعالمدينةعلىواستعمل،الأولربيعشهرفي:هشامابنقال
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سنته.بقيةبالمدينةفاقامكيدا،يلقولماليها،يصلأنقبل!يماللهرسولرجعثم:اسحالتىابنقال

خمسسنةفيالخندقغزوة

برحيمرحبنافها!!إ

اسحالتىبنمحمدعن،البكائيئعبداللهبنزيادحذثنا:قال،هشامبنعبدالملكمحمدأبوحذثنا

:قال،المطلبي

المعونة:وتعدهاقريشاتحرضاليهود

بنعروةعنالزبير،المولىرومانبنيزيدفحدثني،خمسسنةشؤاليفي،الخندقغزوةكانتثم

بنوعاصموالرفرفي،القرظيكعببنومجفد،مالكبنكعببنعبداللهعنأئهملاومنالزبير،

الخنددتى،عنالحديثفيحديثهاجتمعقدكلعلمائنا،منوغيرهمبكرأبيبنوعبداللهقتادةبنعمر

منهم-اليهودمننفراأنالخندقحديثمنكانانه:قالوا،بعضبهيحدثلامايحدثوبعضهم

النضرفي،الحقيقأبيبنالربيعبنوكنانة،النضرقيأخطببنوحييئ،النضرفيالحقيقأبيبنسلأم

الذينوهم،وائلبنيمنونفر،النضيربنيمننفرفي،الوائليئعفابىوابو،الوائليئقيسبنوهوذة

حربالىفدعوهم،مكةقريشعلىقدمواحتىخرجوا-!اللهرسولعلىالاحزابحزبوا

أهلانكميهود،معشريا:قريشلهمفقالت،نستأصلهحتىعليهمعكمسنكونانا:وقالوا!اللهرسول

منخيردينكمبل:قالوا؟دينهأمخيرافدينناومحمد،نحنفيهنختلفاصبحنابماوالعلمالاؤلالكتاب

الحتفئننصيماأوتواالذيىإلىتر)ألتم:فيهمتعالىاللهأنزلالذينفهم؛منهبالحقأولىوانتم،دينه

أل!ةلعنهمالذينأؤليك!س!يلأءامنوأالذينمنأهدىهئرلآءكفروألفذيهنويمولونوألظعوتياتجئتجمؤمنون

فضدء!منأللهءاتحهرمآعكألاسئحسدون)أر:تعالىقولهإلى!!نصبزالاثحدفلناللهيلعنومن

عنهعحدسنومنهمبهءامنئنفئنهمعظيمامل!وءاتينهموالحكمةأتكتبابرهيمءالءاتينا)فقد؛النبؤة:أي

اليهدعوهملماونشطواسرهم،لقريثبىذلكقائوافلما:قال55]-51:[النساءسعيزا!!*مجهغكفئ

له.وآلعدوالذلكفاجتمعواع!رو،اللهرسولحربمن

قريش:معاتفاقهملهاوتذكرأيضاغطفانتحرض|ليهود

-لمجيواللهرسولحربالىفدعوهم،عيلانقيسمنغطفانجاؤواحتىيهودمنالنفراولثكخرجثم

فيه.معهمفاجتمعوا؛ذلكعلىتابعوهمقدقريشاوان،عليهمعهمسيكونونانهموأخبروهم

قوادهم:وأسماءالأحزابخروج

بنعينةوقالدهاغطفانوخرجت،حرببنسفيانأبووقائدهاقريشفخرجت:اسحالتىابنقال

بنومسعر،مرةبنيفيالمرفيحارثةابيبنعوفبنوالحارث،فزارةبنيفيبدبىبنحذيفةبنحصن

فيمن،غطفانبنريخثبناشجعبنخلاوةبنهلالبنعبداللهبنسحمةبنطريفبننويرةبنرخيلة

اشجع.منقومهمنتابعه
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:الخندقحفر

فيهفعمل؟المدينةعلىالختدقضربالامر،منلهأجمعواوما-يخ!اللهرسولبهمسمعفلما

عنوأبطاودابوا،فيهفداب؛فيهالمسلمونمعهوعملالانجر،فيللمسلمينترغيباعنن!اللهرسول

العمل،منبالضعيفيوزونوجعلوا،المنافقينمنرجاذذلكعملهمفيالمسلمينوعن!اللهرسول

منالتائبةنابتهاذاالمسلمينمنالرجلوجعل،اذفيولا-لمجحاللهرسولمنعلمبغيراهليهمالىويتسفلون

قضىفاذا،لهفيأذن،لحاجتهاللحوقفيوششأذن-لمجن!اللهلرسولذلكيذكرمنهابدلاالتيالحاجة

منأولئكفيتعالىاللهفانزل؟لهواحتساباالخيرفيرغبة؛عملهمنفيهكانماالىرجعحاجته

أتذينإني!ئذلؤهحتئيذهبوأثزجاءأتمكلمعم!انوأوإذالرسولىصبالتهانوأ0اثذينالمؤنوت)إئعا:المؤمنين

لهمؤاشتغفرمنهمشئفلمنفأذنشأنهملبعضاشئتنؤكيخذادرسولإيألئهيؤمنوتانذينأؤلعثبسنذلؤنك

الحسبةأهلمنالمسلمينمنكانفيمنالايةهذهفنزلت62]؟[النور:!،زحيرغفورآلثهابرألله

ع!.ولرسولهدثهوالطاعةالخيرفيوالزغبة

الآ:!ح!النبيمناذنبغيرويذهبونالعملمنيتسللونكانواالذينالمنافقينيعني؟تعالىقالثم

اثذينفقيخذرلواصأمبهنميتسفلونائذجمتاللهيعمقذبعضأبع!كمكدعاتئن!تمالزصرلدعآ.تخعلوأ

63].النور:أ،ألز!عذاببصيبهمأؤفتنةتصيبهتمإنأضهعنيخالفون

]:الخفيف[منثابتبنحسانقال؟الهربعندبالثيءالاستتاراللواذ::هشامابنقال

الخلوممتهاوخفيقيمواأنلواذامناتفزوقريش

أحد.يوماشعارفيذكرتهاقدلهقصيدةفيالبيتوهذا

كذ!،أوصذقيمن:اسحافابنقال!علتهأنترمآيعلمفدوألازض!الشئؤتقمادئهإث)ألآ

64].[النور:علنم!،لفئءوالببنىصلوأبصافيدنتهمإلةيزجمو%)وبزر

له:يقالالمسلمينمنبرجلفيهوارتجزوا،اخكموهحتىفيهالمسلمونوعمل:اسحاقابنقال

الرجز]:[منفقالواعمرا،ع!:اللهرسولسماه،جعيل

ظفرايوماللبائس!وكانعمراجعيلبغدمنسماه

"ظهرا"0:عني!اللهرسولقالبظهرمروالىاذا"عفرا"،ع!د:اللهرسولقالبعمرومزوافاذا

:الخندقحفرفيالآياتمنمجحاللهلرسولظهرما

تصديقفيئعبرةتعالىاللهمنفيها،بلغتنيأحاديثالخندقحفرفيوكان:اسحافابنقال

يحذث:كانعبداللهبنجابرا!:بلغنيفيمافكان،المسلمونذلكعاين،نبرتهوتحقيقلمجؤاللهرسول

ثم،فيهفتفلماءمنباناءفدعا-لمجد،اللهرسولالىفشكوها،كديةالختدفبعضفيعليهماشتدتأنه

بعثهفوالذي:حضرهامنفيقول،الكديةتلكعلىالماءذلكنضحثم،بهيدعواناللهشاءبمادعا

.مسحاةولافأساتردلا،كالكثيبعادتحئىلاتهالتنبيابالحن

نجشيربنالنعمانأختسغدبنلبشيرابنةأن:حدثانهميناءبنسعيدوحذثني:اسحاقابنقال

إلىاذهبي،بنئةأفي:قالتثم،ثوبيفيتمرمنحفنةفأعطتني،رواحةبنتعمرةاميدعتني:قالت
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وأناعيتاللهبرسولفمررتبها،فانطلقتفاخذتها،:قالثبغدائهما،رواحةبنعبداللهوخالكأبيك

بهبعثتنيتمرهذا،اللهرسوليا:فقلت:قالتمعك؟"هذاما،بنيةيا"تعالئ:فقال،وخاليأبيألتصمق

كقيفيفصببته:قالت"هاتيه":قال،يتغديانهرواحةنجنعبدالقهوخاليسغدنجنبشيرأبيالىامي

لإتسافيقالثم،الثوبفوقفتبددعليهبالتمردحاثم،لهفبسطبثوبامرثئمملأتهما،فماى!رواللهرسول

وجعلمتهيأكلونفجعلوا،عليهالختدقأفلفانجتمعالغداءإ"اقهلمأقالختدقأهلفي"اضرخ:عتده

.الثوباطرافمنليسقطوانه،عنهالختدقافلصدرحتىيزيد،

فيعي!اللهرسولمععملنا:قال،عبداللهبنجابرعنميناء،بنسعيدوحدثني:اسحاقابنقال

:قالعشع!اللهلرسولصنغناهالووالله:فقلت:قال،سمينةجذغيرشويهةعنديفكانت،الخندق

فثويناها؟الشاةتلكوذبحتخبزا،منهلنافصنعتشعييرمنشيئالنافطحنت،امرأتيفأمرت

فيهنعملوكنا:قال،الختدقعنالانصرافعشحاللهرسولوأرادافسينافلما:قالع!،اللهلرسول

عتدنا،كانتشويهةلكصنعتقذاني،القهرسوليا:قلت:قال،أهاليناالىرجغناأفسينافاذانهارنا،

معيينصرفأقأريدوانما،منزليالىمعيتتصرفاقفأحثالشعير،هذاخنزمنشنئامعهاوصنعنا

رشولمعآنصرفواأنفصرخصارخاامرثئم"نعم":قالذلكلهقلتانفلما:قال،وخدهع!القهرسول

-جؤالقهرسولفاقبل:قال،راجعوناليهوائالقهائا:قلت:قال،،عبداللهبنجابربيتإلىع!الفه

كلما،الناسوتواردها،أكلثئماللهوسمىفبزك:قال،اليهواخرنجناهافجلس:قال،معهالناسوافبل

عتها.الختدقأفلصدرحئى،ناسقوجاءقامواقوئمفرغ

عليئفغلظت،الختدقمنناحيةفيضرنجت:قالأنهالفارسيسلمانعنوحذثت:إسحاقابنقال

منالمغولفأخذنزلعليالمكانشدةورأىاضربرآنيفلما،منيقريثعشي!اللهورسول،صخرة

برقةتحتهفلمعتاخرىضربةبهضربثم:قال،برقةالمغولتحتلمعتضربةبهفضرب،يدي

ما،اللهرسولياواميأنتبأبي:قلت:قال،اخرىبرقةتحتهفلمعتالثالثةبهضربثم:قال،اخرى

قلت::قالسنمان؟إ"ياذلكرأيتقد"أو:قال؟!تضربوأنتالمعولتحتلمعرأيتالذيهذا

وأفا،والمغربالثئامبهاعليفتحالفهفانالثانيةوأما،اليمنبهاعلئيفتحالقهف!نالأولئ"أما:قال،نعم

".المشرقبهاعلئفتحالفهفانالثالثة

زمانفيالامصارهذهفتحتحين-يفولكانأنههريرةأبيعنأتهملامنوحدثني:اسحاقابنقال

ولامدينبمامناتتتحتمما،بيدههرنرةأبينفسفوائذي،لكمبداماا!تتحوا-:بعدهوماعثمانوزمانعمر

ذلك.قبلمفاتيحهاع!رمحمداسبحانهالقهأعطىوقدالأالقيامةيومالىتقتتحونها

المدينة:حولالمشركيننزول

منالأسيالبمجتمعنزلتحتىقريمثقاقبلت،الخندقمنع!اللهرسولفرغولما:إسحاقابنقال

غطفانوأقبلت،تهامةواهلكنانةبنيمنتيعهمومناحابيشهممنآلافيعشرةفيوزغابةالجرفبينرومة

حتىوالمسلمون-ج!اللهرسولوخرجأحد،جانبالىنقمىبذنبنزلواحتىنجداهلمنتبعهمومن

.القوموبينبينهوالخندقعسكرههنالكفضرب،المسلمينمنآلافثلاثةفيسلعالىظهورهمجعلوا
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.مكتومامابنالمدينةعلىواستعمل:هشامابنقال

الآطام.فيفجعلوا،والنساءبالذراريوأمر:اسحاقابنقال

بم!:اللهرسولعلىالقرظيأسدبنكعبيحرضأخطببنحصي

قريظةبنيعقدصاحبالقرظيأسدبنكعبأتىحتىالئضريأخطببنحيياللهعدووخرج

بنبحييكغبسمعفلما،وعاهدهذلكعلىوعاقده،قومهعلىع!داللهرسولوادعقدوكان،وعهدهم

لي،افتحكذثياويحك:حييئفناداه،لهيفتحأنفأبى،عليهفاستاذن،حصنهبابدونهاغلقاخطب

رأولم،وبينهبينيمابناقفيىفلستمحمدا؛عاهدتقدواني،مشؤوثمامروإئك،حييئياويحك:قال

الحصنأغلقتانوالقه:قال،بفاعلأناما:قال،اكلمكليافتحويحك:قال،وصدقاوفاءإلامنه

كعثياويحك:فقال،لهففتح؛الرجلفاحفظ؛معكمنهااكلانجشيشتكعلىتخوفتالأدوني

زومة،منالأسيالبمجتمعأنزلتهمحتىوسادتهافادتهاعلىبقريشجئتك؟طايموببحرالذهربعزجئتك

ألاعلىوعاقدونيعاهدؤبيقدأحد،جانبالىنقمىبذنبأنزلتهمحتىوسادتهاقادتهاعلىوبغطفان

هراققدوبجهامالدهر،بذذواللهجئتني:كغبلهفقال:قال،معهومنمحمدانستأصلحتىيبرحوا

صدقأإلامحفدمنأرلمفاني،عليهاناومافدعنيحميئياويخحك،شيةفيهليسويبرقيرعدفهو،ماءه

لئنوميثاقا؟عهداأعطاهانعلىلهسمححتىوالغاربالذزوةفييفتلهبكعبحييئيزلفلم،ووفاة

فنقض،أصابكمايصيبنيحتىحضنكفيمعكادخلأنمحمدايصيبواولموغطفانقريشقرجعت

ع!د.اللهرسولوبينبينهكانمماوبرئ،عهدهاسدبنكغب

ذلك:منلهيتثدمنفيرصلأسدبنكعببنقصربم!يعلماللهرسول

-النعمانبنمعاذبنسعدع!ع!داللهرسولبعث،المسلمينوالىالخبر،-!اللهرسولالىانتهىفلما

سيذيومئذوهو-الخزرجبنكعببنساعدةبنيأحددليمبنعبادةنجنوسغد-الاوسسيديومئذوهو

بنعمروبنيأخوجبيبربنوخؤات،الخزرجبنالحارثبنيأخورواحةبنعبداللهومعهما-الخزرج

لحناليفالحنواحقاكانفانلا،أمالقومهؤلاءعنبلغناماأحقتتظرواحئىتطلقوا":فقال،عوف

:قالللئاس"بهفانجهروا،ربينهنمبيننافيماالوفاءعلىكانواوان،الناسأعضادفيتفتواولاأعرفه

رشوذمن:وقالواعشتاللهرسولمننالوا،عنهمبلغهممااخبثعلىفوجدوهم،أتوهمحئىفخرجوا

لهفقال،حدةفيهرجلأوكان،وشاتموهمعاذبنسعدفشاتمهمعفد،ولامحمدوبينبينناعهدلا؟!الله

معهماومنوسعدسعذأقبلثم،المشاتمةمنأربىوبينهمبيننافما،مشاتمتهمعنكدع:عبادةبنسعد

الزجيعبأصحابوالقارةعضلكغدر:اي،والقارةعضل:قالواثم،عليهفسفمواجم!اللهرسولالى

!.المسلمينمغشرياأنجثرراكبر،"الله-!ير:اللهرسولفقال،وأصحابهخبيب

المنافقين:نفاقوظهورالخوفاشتداد

ظنحتى،منهمأسفلومنفوقهممنعذوهمواتاهم،الخوفواشتدالبلاء،ذلكعندوعظم

:عوفبنعمروبنيأخوقهـشييربنمعتبقالحتى،المنافقينبعضمنالنفاقونجم،ظنكلالمؤمنون
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الغائط.الىيذهباننفسهعلىيأمنلااليومواحدناوقيصر،كسرىكنوزنأكلأنيعدنامحفدكان

بأنهوأحتج،المنافقينمنيكنلمقشييربنمعتبأنالعلماهلمنبهأثقمنوأخبرني:هشامابنقال

بدر.أهلمنكان

عورةبيوتناان،اللهرسوليا:الحارثبنحارثةبنياحدقيظيبنأوسقالوحتى:اسحاقابنقال

المدينة.منخارجفانهادارناالىفنرجعنخرجانلنافاذن،ق!ومهرجالمنمل!عنوذلكالعدو،من

إلاحرثبينهميكنلمضهر،منقريباليلةوعشرينبضعاالمشركونعليهواقامعنفاللهرسولفأقام

والحصار.بالنبلالزمئا

الزفيا.:ويقال:هشامابنقال

:غطفانمعالصلحيحارل-ظاللهرسول

أتهم،لاومنقتادةبنعمربنعاصمحدثنيكماب!-اللهرسولبعثالبلاءالناسعلىاشتدفلما

وإلىبدر،بنحذيفةبنحصنبنعيينةإلى-الزهريشهاببنعبيداللهبنصنحلمبنمحفدعن

يرجعاأنعلىالمدينةثمارثلثفأعطاهما-غطفانقابداوهما-المزيحارثةابيبنعوفبنالحارث

عزيمةولاالشهادةتقعولم،الكتابكتبواحتى،الضلحوبينهمابينهفجرى،اصحابهوعنعنهمعهمابمن

ذلك.فيالمراوضةالا،الصلح

الصلح:قبولفيأ.ىمعاذبنسعديستشير!رواللهرسول

لهماذلكفذكر،عبادةبنوسغدمعافيبنسغدالىبعث،يقعلأن-لمج!واللهرسولارادفلما

مأ،بهالعملمنلنابذلابهاللهأمركشيئأام،فنضنعهتحئهأفرا،اللهرسوليا:لهفقالاواستشارهما،

عنرمثكمقدالعربرألتلأئنيالأذلكأضنعماوالله،لكمأضنعهشيء"بل:قاللنا؟تصنعهشيئا

بنسعدلهفقالما،أميرالىشوكتهممنمحتكمفسرأنفأردت،جانبكلمنوكالبوكمواحدةتوس

نعرفة،ولاالقهنعبدلا،الأوثانوعبادةباللهالشركعلىالقوموهؤلاءنحنكناقد،اللهرسوليامعاذ:

وبهبكوأعزنالهوهدانابالإشلاماللهاكرمناافحينبيعأ،اوقرئالأتمرةمنهايأكلواانيطمعونلاوهم

قال،وبينهمبيننااللهيحكمحتىالسيفالانعطيهملاوالقه،حاجةمنبهذالناماواللهأموالنا؟!نغطيهم

ليجهدوا:قالثم،الكتابمنفيهامافمحاالصحيفةمعافينجنسغدفتناول"وذاك"فأتت:لمج!هاللهرسول

علينا.

بخيولهم:الخندقيقتحمونالمشركينمنجماعة

نأإلآقتاذ،بينهميكنولم،محاصروهموعدوهموالصنملمون-لمجفالفهرسولفأقام:اسحاقابنقال

.لؤيبنعامربنياخوقيسابيبنودعندبنعفرومنهملمحريثبىمنف!وارس

فيس.ابيبنعندبنعمرو:ويقال:هشامابنقال

الخطابنجنوضرار،المخزومئان،وفبأبينجنوهبيرةجهلأبيبنوعكرمة:اسحاقابنتال

بنيبمنازلمرواحتىخيلهمعلىخرجواثم،للقتالتلئسوافهر،بنمحارببنيأخومرداسابنالشاعر
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حتى،خيلهمبهمتغنقاقبلواثم،اليومالفرسانمنفستغلمون،للحربكنانةبنيياتهئئوا:فقالوا،كنانة

تكيدها.العربكانتمالمكيدةهذهانوالقه:قالواراوهفلما،الختدقعلىوقفوا

مج!ت.اللهرسولعلىبهاشارالفارسيسلمانان:ويفال:هشامابنقال

استوقامئا،سلمان:قالواا.لختدقيومالمهاجرينأن:العلمأهلبعضوحدثني:هشامابنقال

".البيتأهلمنا"سلمانع!يد:اللهرسولفقالمئا،سلمان:الانصار

ود:عبدبنعمرويقتلطالبأبيبنعلي

فيبهمفجالت،منهفاقتحمتخيولهمفضربوا،الخندقمنضيقامكانأتيممواثم:اسحاقابنقال

عليهماخذواحتىالمسلمينمنمعهنفيرفي!ضطالبابيبنعليوخرج،وسلعالختدقبينالسنخة

بدريومقاتلقدودعبدبنعمرووكان،نحوهمتغنقالفرسانواقبلت،خيلهممنهاافحمواالتيالثقرة

هووقففلما،مكانهليرىمغلماخرجالخندقيومكانفلضاأحد،يوميشهدفلم،الجراحةأثبتتهحتى

ألآاللهعاهدتكنتقدائكعمرو،يا:لهففال،طالبأبيبنعليلهفبرزيبارز؟من:قالوخيله

الىأدعوكفاني:عليئلهقال،أجل:لهقال،منهاخذتهاالاخلتيناحدىالىقريشمنرجليدعوك

يالم:لهفقال،النزالالىأدعوكفاني:قال،بذلكليحاجةلا:قال،الإسلاموالىرسولهوالىالقه

ذلك،عندعمزوفحمي،اقتلكاناحبواللهولكني:عليئلهقال،اقتلكاناحبمافوالقهأخي؟!انجن

وخرجت،!بهعليفقتلهوتجاولا،فتنازلا،عليئعلىاقبلثم،وجههوضربفعقرهفرسهعنفاقتحم

هاربة.الخندقمناقتحمتحتىمنهزمةخيلهم

ود:عبدبنعمروقتلهفيطالبأبيبنلعليقصيدة

]:الكاملأمنذلكفيعليهاللهرضوانطالبابيبنعليوقال:اسحاقابنقال

بصوابيمحفدرفيونصزترأيهسفاهةمنالحجارةنصر

وروابيدكادفيبينكالجذعمتجدلأتركتهحينفصدزت

أثوابيبزنيالمقطركتتاننيولوإثوابهعنوعفقت

الأحزابمغشرياونبيهدينهخاذلالفهتحسبنلا

طالب.ابيبنلعليفيهايثكبالشعرالعلمأهلواكثر:هشامابنقال

:حسانفيهجوهرمحهويلقييفرجهلأبيبنعكرمة

ثابتبنحسانفقالعمرو،عنمنهزئموهويومئذرفحهجهلابينجنعكرمةوألقى:اسحاقابنقال

]:المتقاربأمنذلكفي

تفعللمعكرملعلكرفحهلناوالقىفز

انمعدلعنتحورانما3الطلبكعدوتغدوووئي!

فزعلقفاقفاككأنمستأنسأظفركتلقولم

له.أبياتفيالأبياتوهذه،الضباعصغير:الفرعل:هشامابنقال
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:الخندقيوموأصحابهيك!الثهرسولشعار

.ينصرونلاحم:قريظةوبنيالخندقيوم!اللهرسولاضحابشعاروكان

معاذ:بنسعداصابة

بنيأخوالانصاريسهلبنعبدالرحمنبنسهلبنعبداللهليلئأبووحدثني:اسحاقابنقال

المدينة،حصونأخرزمقوكان،الختدقيومحارثةبنيحضنفيكانتالمؤمنينائمعائشةأن:حارثة

فمر،الحجابعلينايضربانقبلوذلك:عائثةفقالت،الحضنفيمعهامعافيبنسغداموكانت:قال

الرجز]:[منويقولبها،يرفلحربتهيدهوفيكلها،ذراعهمنهاخرجتقدمقلصةلهدزعوعليهسغد

الاجلحاناذابالموتبأسلاحملالهيجايشهدقليلالئث

نألوددتوالقهسغد،أميا:لهافقلت:عائشةفالت،اخزتواللهفقذ،بنيافيالحق:أمهلهفقالت

بسهبممعاذبنسعدفرمي،منهالسهمأصابحيثعليهوخقت:قالت،هيممااسبغكانتسعددزع

بنيأحد،العرقةبنقيسبن-حئانقتادةبنعمربنعاصمحدثنيكما-رماه،اكحلمنهفقطع

النار،فيونجهكالفهعرقسغد:لهفقال،العرقةابنوألامنيخذها:قالأصابهفلما،لؤيبنعامر

آذواقوممنأجاهدهماناليأحثقوملافانهلها؛فانجقنيشيثا،قرل!حربمنأنجقيتكتتانالفهم

ولا،شهادةليفاجعله،وبينهمبينناالحربوضعتقدكنتوان،اللهم،وأخرجوهوكذبوهرسولك

قريظة.بنيمنعينيتقرحتىتمثني

سعدااصابما:يقولكانانهمالكبنكغببنعبداللهعن،أتهملامنوحدثني:اسحاقابنقال

جهلابيبنلعكرمةشعراذلكفياسامةابوقالوقد،مخزومبنيحليفالجشميئأسامةأبوالأيومثذ

]:الطويل[من

خالدالمدينةبساطامفداك:ليتقولاذلمتنيهلأاعكرم

عانذالمرافقاثناءبينلهامرشةيسغدأالزمتائذيألست

التواهدالعذارىالشمطمععليهفاعولتسعيدمتهانحبهقضى

يكابدإذمتهمجمعاعبيدةدعاوقذعتهدافغتائذيواتت

عامدالقضدعنمزعوثوآخرطريقهعنجائرهمماحينعلى

.كانذلكايأعلموالله

.حبانبنعاصمبنخفاجةسعدارمىالذيإن:ويقال:هشامابنقال

بالحصن:يطيفالذىواليهوديالمطلبعبدبنتصفيةشأن

بنتصفيةكانت:قالعئاد،ابيهعنالزبير،بنعبداللهبنعئادبنيحيىوحدثني:اسحاقابنقال

،والصبيانالنساءمعفيهمعناثابتبنحسانوكان:قالت،ثاب!ببنحسانحضنفارعفيالمطلبعبد

قريظة،بنوحاربتوقد،بالحصنيطيففجعليهود،منرجلبنافمر-:عنهااللهرضي-صفيةقالت

فيوالمسلمونجمتاللهورسولعنا،يدفعأحذوبينهمبينناوليس!،القهرسولوبينبينهاماوقطعت
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اليهوديهذاان،حسانيا:فقلت:قالت،آباتانااناليناعنهميتصرفواأنيستطيعونلاعدؤهمنحور

عناشغلوقديهود،منوراءنامنعورتناعلىيدذانامنهماواللهص!اني،بالحضنيطيفترىكما

أناماعرقتلقدوالقه،المطلبعبدابنةيالكاللهيقفر:قال،فاقتلهاليهفاتزل،واصحابه-لمجداللهرسول

مننزلتثمعمودا،أخذتثماختجزتشيثأ،عندهارولم،ذلكليقالفلما:قالتهذا،بصاحب

إليهانزل،حئانيا:فقلت،الحضنالىرجغتمتهفرغتفلما،قتلتهحتىبالعمودفضرنجته،اليهالحضن

المطلب.عبدابنةياحاجةمقبسلبهمالي:قال،رجلانهالأسلبهمنيمنعنيلمفانه؟فاشلبه

عدوهملتظاهر؛والشدةالخوفمناللهوصففيماواضحابه-لمج!واللهرسولواقام:اسحاقابنقال

منهم.اشفلومقفوقهممناياهمواتيانهم،عليهم

معونته:وبعرضاسلامهيعلنالفطفانيمسعودبننعيم

بنريثبناشجعبنخلاوةبنهلالبنقنفذبنثغلبةبنإتيفبنعامربنمسغودنجننعيمانثم

فمرفي،باسلامييعلموالمقوميوان،اسلمتقداني،القهرسوليا:فقالع!اللهرسولأتىغطفان

".خدعةالحربفان؛استطنتانعئافخذلواحذ،رخلفيناأنت"إنما:-لمجغاللهرسولفقال،شثتبما

2834].و2833:برقمالجهادكتابفيماجهابنأ

يخذلهم:قريظةبنيعندمسعودبننعيم

عرقتمقد،قريظةبنييا:فقال-الجاهليةفينديمالهموكان-قريخظةبنياتىحتىمسغودبننعيمفخرج

وغطفانقريشاان:لهمفقال،بمئهمعندنالست،صدقت:قالوا،وبينكمبينيماوخاصة،اياكموذي

وان،غيرهالىمنهتحؤلواانعلىتقدرونلا،ونساؤكموابناؤكماموالكمفيه؟بلدكمالبلد؟كاتتمليسوا

،بغيرهونساؤهمواموالهموبلذهم،عليهظاهرتموهموقد،واصحابهمحمدلحربجاؤواقدوغطفانقريثا

ببلدكم،الرجلوبينبينكموخفواببلادهملحقواذلكغيركاندان،اصابوهانهزةراوافان،كانتمفليسوا

ثقةبأيديكميكونون،اشرافهممنرهنامنهمتأخذواحتىالقوممعتقاتلوهفلا،بكمخلاانبهلكمطاقةولا

.بالرأيأشرتلقد:لهفقالوا،تناجزوهحتىمحمدامعهمتقاتلواأنعلىلكم

بخذلهم:قريشعندمسعودبننعيم

لكم،وديعرقتمقد:قريشرجالمنمعهومنحزبنجنسفيانلأبيفقالقريشاأتىحئىخرجثم

قالوا:،عنيفاكتموا،لكمنضحاابلغكموهانحقاعليرأيتقدأمربلغنيقدوانهمحمدا،وفراقي

انا:اليهأرسلواوقدمحمد،وبينبينهمفيماصنعواماعلىندمواقديهودمعشرانتعلموا:قال،نفعل

أشرافممنرجالأوغطفانقريشمنالقبيلتينمنلكناخذانيزضيكفهلفعلنا،ماعلىندفناقد

نعم،ان:اليهمفأرسل،نستاصلهمحتىمنهمبقيمنعلىمعكنكونثم،أعناقهمفتضربفنغطيكغ

واحدا.رجلامتكماليهمتدفعوافلارجالكممنرهنأمنكميلتمسونيهوداليكمبعثتفاق

يخذلهم:غطفانعندمسعودبننعيم

أراكمولا،اليئالئاسوأحمثوعثيرتياضليائكم،غطفانمعشريا:فقال،غطفانأتىحتىخرجثم
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لهمقالثم؟؟أمركفما،نفعل:قالوا،عنيفاكتموا:قال،بمئهيمعندناأنتماصدقت:قالوا،تتهمونني

حذرهم.ماوحذرهم،لقريشقالمامثل

بينهم:فيماالأحزاباختلاف

بنسفيانأبوأرسلان-يخؤلرسولهاللهصنعمنوكانخضبر،سنةشؤالمنالسنتليلةكانتفلما

ل!ناإنا:لهمفقالوا،وغطفانقريسمننفرفيجهلأبيبنعكرمةقريخظةبنيإلىغطفانورؤوسحرب

اليهمفارسلوا،وبينهبيننامماونفرغمحمدانناجزحتىللقتالفاكدواوالحافر،الخ!هلكوقدمقامبدار

يخفلممافأصابهحدثأبعضنافيهاخدثكانوقدشيئا،فيهنعمللايوثموهو،السنتيوماليومان

لناثقةبأيدينايكونونرجالكممنرهنأتغطوناحئىمحمدامعكمنقاتلبائذينذلكمعولسنا،عليكم

وتتركونابلادكمإلىتنشمرواانالقتالعليكمواشتدالحربضزستكماننخشىفانامحمدا،نناجزحتى

منه.بذلكلناطاقةولابلدنا،فيوالرجل

بنئعيمحدثكمالذيان،والفه:وغطفانقريشققالتقريظةبنوقال!تبماالرسلاليهمرجعتفلما

تريدونكنتمفان،رجالنامنواحدارجلااليكمندفعلاواللهانا:قريظةبنيالىفأرسلوا،لحقمسعود

م!عودبننعيملكمذكرالذيان:بهذااليهمالرسلانتهتحينقريظةبنوفقالتفقاتلوا،فاخرجواالقتال

بلادهمإلىآنشمزواذلكغيركانوانانتهزوها،فزصةرأوافانتقاتلوا،أنالاالقوميريدما،لحق

بلدكم.فيالرجلوبينبينكموخلوا

وخذل،عليهمفأبوارهنا،تعطوناحتىمحمدامعكمنقاتللاوالفهانا:وغطفانقريشالىفارسلوا

أبنيتهموتطرحقدورهمتكفأفجعلتالبرد،شديدةبارد؟شاتيةلياليفيالريحعليهمالقهوبعث،بينهمالله

:القومحاللهيتعرفاليمانبنحذيفةيرسل!اللهرسول

اليمانبنحذيفةدعا،جماعتهممنالقهفرقوماامرهممناختلفماعنهاللهرسولالىانتهىفلما

ليلأ.الفومفعلمالينظراليهمفبعثه

الكوفةأهلمنرجلقال:قال،القرظيكعببنمحمدعنزياد،بنيزيدفحدثني:اسحالتىابنقال

فكيف:قال،أخيابنيانعم:قالوصحنتموه؟ءلمجن!الفهرسولأرأيتم،عبداللهابايا:اليمانبنلحذيفة

الأرضعلىيمشيتركناهماأذركناهلو،والقه:ففال:قالنخهد،كنالقد،والقه:قالتضنعون؟كنتم

،بالخندقع!رالفهرسولمعرايختنالقد،والقه،أخيانجنيا:حذيفةفقال:قالأعناقنا،علىولحملناه

ثمالقوئمفعلمالنانينظريقومرجل"من:فقالالينا،التفتثم،الليلمنهويأع!هاللهرسولوصلى

منرجلقامفما؟الجئة"فيرفيقييكونأقتعالىالقه"أسألالرنجعةىلمج!القهرسوللهيشرط!:جع؟"

بذلييكنفلم،جمحاللهرسولدعانيأحديقملبمفلماالبرد،وشدةالجوعوشدةالخوفشدةمنالقوم

شيئاثحدثنولا،يضنعونماذافاتظزالقومفيفاذخلاذهب،حلىيخفةأيا:فقال،دعانيحينالقياممن

ولاقدرالهمتقزلا؛تقعلمابهمتقعلاللهوجنودوالريح،القؤمفيفدخلت،فذهنت:قالتأتينا"حئى

بيدفأخذت:حذيفةقال،جليسهمنامرؤليتظر،قريشمغشريا:فقالسفيانابوفقام،بناةولانارا
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،فلانبنفلان:قالأتت؟من:فقلث،جنبيالىكانالذيالرجل

وأخلفثناوالخ!،الكراعهلكلقد،مقابمبداراصبحتمماواللهإنكم

نار،لناتقومولاقدز،لناتطمئنما؛ترؤنماالزيحشدةمنولقينا

فوثبضربهثم،عليهفجلسمغقولوهوجملهالىقامثم،مرتحل

حتىشيثاتحدثلاأناليع!ع!اللهرسولعفدولولا،قائموهوالا

مرطفييصليقائموهو-لمجتناللهرسولإلىفرجغت:حذيفةقال

اليمن.وشيمنضرب:المراجل:هشامابنقال

ركعثم،المرططرفعليوطرح،رنجليهالىأدخلنيرانيفلما

الخبر.

"هشاملابن"السيرة

قريش،معشريا:سفيانابوقالثم

،نكرهالذيعنهموبلغنا،قريظةبنو

فانيفارتحلوابناء،لنايستفسكولا

عقالهاطلقمافوالقه،ثلالثعلىبه

بسهيم.لقتلته،شئتثم،تاتيني

مراجل.نسائهلبعض

اخبرتهسلمفلما،لفيهوانيوسجد

بلادهم.الىراجعينفانشمرواقريمثقفعلتبماغطفانوسمعت

خممبىسنهفيفريظة،بنيىغزوة

،والمسلمون،المدينةالىراجعاالخندقعنانصرفيخرواللهرسولاصبحولما:اسحاقابنقال

.السلاحووضعوا

منبعمامةمعتجرا-الرفريحدثنيكماع!ع!-اللهرسول-!-جبريلأتىالظهركانتفلما

:قالالقه؟رسولياالسلاحوضغتقداو:فقال،ديباجمنقطيفةعليهارحالةعليهابغلةعلىاستبرقي

عزاللهإن،القومطلبمنالاالانرجغتومابغد،ال!لاحالملالكةوضعتفما:جبريلفقال"نعم"،

مؤذنألمجنرراللهرسولفأمر،بهمفمزلزذ،اليهمعامدفاني،قريظةبنيالىبالمسيرمحمديايامركوجل

مأابنالمدينةعلىواستغملقريخظة"ببنيالأالعضريصلينفلامطيعاسامعاكان"من:الناسفيفأذن

.هشامابنقالفيما؟مكتوبم

يك!رو:اللهرسولبرايةيتقدمطالبأبيبنعلي

قريظة،بنيإلىبرايتهعليهاللهرضوانطالبابيبنعليفياللهرسولوقدم:اسحاقابنقال

عجي!،اللهلرسولقبيحةمقالةمنهاسمعالحصونمندنااذاحئىطالبأبيبنعليفسار،الناسوابتدرها

الاخابث،هؤلاءمنتدنوألأعليكلا،القهرسوليا:فقال،بالطريقيك!رالفهرسوللفيحثىفرجع

ذلكمنيقولوالمراوني"لو:قإل،القهرسوليانعم:قالاذى؟ا"ليمتهمسمغتاظنك"لم؟:قال

نفمته؟إ"بكموأنزلالقهأخزاكمهل،القردةاخوان"يا:قال،حصونهممنيك!اللهرسولدنافلماشيئا"

بنيالىيصلأنقنلبالصورينأضحابهمنبنفريك!راللهرسولومرجهولأ،كتتما،القاسماباياقالوا:

بيضاءبغلبماعلىالكلبيئخليفةنجندخيةبنامرقد،اللهرسوليا:قالوااحذ؟"بكممر"هل:فقال،قريظة

صمئزلزلقريخظةبنيالىبعثجبريل"ذلك:!ك!رراللهرسولفقال،ديباجقطيفةعليهارحالةعليها

تلوبهم".فيالرعبوبقذفحصونهم

اتا.بئر:لهايقالأموالهمناحيةمنابارهامنبئرعلىنزل،قريظةبنييك!ي!اللهرسولأتىولما
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اني.بئر:هثامابنقال

لقولالعصر؟يصفواولم،الاخرةالعشاءبعدمنمنهمرجالفأتى،الناصبهوتلاحق:إسحاقابنقال

وأبوأ،حربهمفيبذمنهلهميكنلممافشغلهمقريخظة"ببنيالأالعضرأحدئصئين"لا:-يئاللهرسول

اللهعابهمفما،الآخرةالعشاءبعدبهاالعضرفصلوا،قريظةبنييأتواحتى-لمج!ماللهرسوللقوليصلواان

بنمعبدعن،يسايىبناسحاقابيالحديثبهذاحدثني،-لمجفاللهرسولبهعنفهمولا،كتابهفيبذلك

.الانصاريمالكبنكعب

قريظة:بنيحصار

الرعب؟قلوبهمفياللهوقذفالحصار،جهدهمحتىليلةوعشرينخمسأ-لمج!اللهرسولوحاصرهم

وفاة-وغطفانقريث!عنهمرجعتحين-حضنهمفيقريظةبنيمعدخلاخطببنحييئكانوقد

عليه.عاهدهكانبمااسدبنلكعب

معشريا:لهمأسدبنكعبفال؛يناجزهمحتىعنهممنصرفيغير-شي!اللهرسولأنايقنوافلما

وما:قالوا،شئتمأيهافخذواثلاثأ،خلالأعليكمعارضواني،ترونماالأمرمنبكمنزلقديهود،

كتابكم؟فيتجدونهلفذيوانه،مرسللنبيئأنهلكمتبينلفدفوالله،ونصدقهالزجلهذانتابع:قالهي؟

،غيرهبهنستبدلولاأبدا،التوراةحكمنفارقلا:قالوا،ونسائكموابنائكمواموالكمدمالكمعلىفتأمنون

السيوفمصلتينرجالأوأصحابهمحمدالىنخرجثمونساءناأبناءنافلنقتلفهلمهذهعليابيتمنجاذا:قال

عليه،نخشىنسلاوراءنانتركولمنهلكنهلكفانمحمد،وبينبيننااللهيحكمحئىثقلاوراءنانتركلم

:قال؟!بعدهمالعيشخيرفما؟!المساكينهؤلاءنقتلقالوا:والأبناء،النساءلنجدنفلعمرينظهروان

فانزلوافيها،أمنوناقدواصحابهمحمديكونانعسىوانه،السبتليلةالليلةفان،هذهعليابيتمفان

إلآقبلناكانمنيحدثلممافيهونحدثعلينا،سبتنانفسد:قالوا،غرةوأصحابهمحمدمننصيبلعفنا

واحدةليلةأمهولدتهمنذمنكمرجلباتما:قال،الصنسخمنعليكيخفلممافاصابهعلمتقدمن

حازما.الدفرمن

ذلك:بعدوتوبته،للاهيهودواستشارةلبابةأبيشأن

،عوفبنعمروبنيأخاالمنذرعبدانجنلبابةأبااليناابعثان:ع!يماللهرسولالىبعثواانهمثم

الرجاذ،اليهقامرأؤهفلما،اليهم-يخ!مالقهرسولفأزسلهامرنا،فيلن!نششيره؟الأوسحلفاءوكانوا

خكمعلىننزلاناترى،لبابةأبايا:لهوقالوا،لهمفرق،وجههفييبكونوالصبيانالنساءاليهوجهش

مكانهمامنقدمايزالتمافوالله:لبابةابوقال،الذنجحانه،حلقهالىبيدهوأشار،نعم:قالمحمد؟

لمجم،القهرسوليأتولم،ونجههعلىلبابةأبوانطلقثم-لمج!،ورسولهالقهختتقدأنيعرقتحئى

مماعليئاللهيتوبحئىهذامكانيمنأنجرحلا:وقال،عمدهمنعمودالىالصنمجدفيارتبطحتى

أبدا.فيهورسولهالقهختتبلدفيأرىولاابدأ،قريظةبنياطأالأاللهوأعاهد،صنغت

خالد،أبيبنإسماعيلعن،عيينةبنسفيانقالفيما-لبابةابيفيتعالىاللهفانزل:هشامابنقال
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"!تفمونو3نتمأئتيهئموضلؤاوالزسولأدئهضنرا!ءامنواالذين-أيأجهاقتادةابيبنعبدالهعن

.27]:[الأنفال

لاستغفرتجاءنيلوانه"أما:قال-استبطأهقدوكان-خبرهع!اللهرسولبلغفلما:اسحالتىابنقال

".عليهالفهيتوبحتىمكانهمنأطلقهبائذيأنافمافعلمافعلقذاذفاما،له

منلمجماللهرسولعلىنزلتلبابةأبيتوبةان:قسيطبنعبداللهبنيزيدفحذثي:إسحالتىابنقال

ال!حرمنع!القهرسولفسمعت-:عنهااللهرضي-سلمةامقالت،سلمةائمبيتفيوهوالسحر،

لبابة"ابيعلى!تيبقالسنك؟الهاضحك،اللهرسولياتضحكمم:فقلت:قالت،يضحكوهو

قبلوذلك-حجرتهابابعلىففامت:قالشئث"ان،)بلئ:قال؟اللهرسولياأبشرهافلا:قلت:قالت

،ليطلقوهإليهالناسفثار:قال،عليكاللهتابفقدأنجشر،لبابةأبايا:فقالت-الحجابعليهنيضربأن

خارجألمجمالقهرسولعليهمرفلما،بيدهيطلقنيالذيهو!القهرسوليكونحتى،والفهلا:فقال

أطلقه.،الصبحصلاةالى

للضلاة،فتحقهصلا؟وقتكلفيامرأتهتاتيه،لياليلستبالجذعمرتبطألبابةأبوأقام:هشامابنقال

وجل:عزاللهقولتوبتهفينزلتالتيوالآية؛العلمأهلبعضحدئنيفيما،بالجذعفيرتبطيعود،ثم

"!زحئمغفوراللهإنعلتغيتوبأنألئهد!ستئاوءاخرصنحاععلأضطوأيذنوبهماغترفوأأواخرون

.]201:التوبةأ

هدل:بنيمنجماعةاسلام

ليسوا،هدليبنيمننفروهم-عبيدبنواسدسغيةبنواسيدسغيةبنثغلبةانثم:اسحالتىابنقال

بنوفيهانزلتالتيالليلةتلكأسلموا-القومعمبنوهم،ذلكفودتىنسبهمالنضير،ولاقريظةبنيمن

.!اللهرسولحكمعلىقريظة

القرظي:سعدىبنعمروأمر

مسلمةبنمحمدوعليهب!اللهرسولبحرص!فمز،القرظيئسعدىبنعمروالليلةتلكفيوخرج

بنيمعيدخلانأبىقدعمرووكان،سعدىبنعمروأنا:قالهذا؟من:قالراهفلما،الليلةتلك

لااللهئم:عرفهحينمسلمةبنمحمدفقالابدا،بمحفداغدرلا:وقالع!الهبرسولغدرهمفيقريظة

ءط!صصاللهرسولمسجدفيباتحتى،وجههعلئفخرج،سبيلهخلىثم،الكرامعثراتإقالةتحرمني

شأنه،جمراللهلرسولفذكرهذا،يومهإلىالأرضمنتوخهاينيدرفلمذهبثم،الليلةتلكبالمدينة

حينتريظةبنيمنأوثقفيمنبرميمااوثقكانأنهيزعمالناسوبعض".بوفائهاللهنخاهرجل"ذاك:فقال

تلكفيهلمجماللهرسولفقال،ذهبأينيدرىولاملقاةرئتهفأصبحتب!،اللهرسولحكمعلىنزلوا

.كانذلكياعلموالله،المقالة

معاذ:بنسعدفيهمفيحكمع!%اللهرصولحكمعلىتنزلقريظةبنو

كانواإتهم!ححر،الفهرسوليا:فقالواالاوسفثواثبت،ع!الهرسولحكمعلىنزلوااصبحوافلما



خنسسنةفيفريخطه،بنيغزوة

465

"هشاملابنالسيرة"

بنيقبلعوناللهرسولكانوقد،علمتقدمابالأضاخواننامواليفيفعلتوقد،الخزرجدونموالينا

ابنابيبنعبدالفهإياهمفساله،حكمهعلىفنزلوا،الخزرجحلفاءوكانوا،قينقاعبنيحاصرقدقريخظة

فيهميحكماقالأوسمغشرياترضون)الا:يتح!اللهرسولقال،الأؤسكلمتهفلما،لهفوهبهم،سلول

جعلقدجم!اللهرسولوكانمعافي"،نجنسعدالى"فذاك:لمجفالفهرسولقال،بلى:قالوامتكم؟"رجل

وتمحتسبالجرحىتداويكانت،مسجدهفي،-رفيدة:لهايقالاشلممنلامراةخيمبمافيمعافيبنسعد

السهمأصابهحينلفومهقالقد!هاللهرسولوكان،الصنسلمينمنضيعةبهكانتمنخدمةعلىبنفسها

أتاهقريظةبنيفيمج!اللهرسولحكمهفلما"،قريبمناعودهحئىرفيدةخيمةفي"آجعلوه:بالختدق

إلىمعهأقبلواثمجميلا،جسميمأرجلاوكان،أديممنبوساد؟لهوطئواقدحمايىعهـلىفحملوهقومه

ذلك؟ولاكانماجمحاللهرسولفالن،مواليكفياخسقعميرو،ابايا:يفولونوهم-جيواللهرسول

كانمنبعضفرجع،لائملومةاللهفيتاخذهلاانلسغدانىلقد:قالعليهاكثروافلما،فيهملتحسن

كلمتهعنسعد؛اليهميصلانقبلقريظةبنيرجاللهمفنعى،الأشهلعبدبنيدارالىقومهمنمعه

منه.سمعالتي

!ه:معاذبنسعدحكم

فاما"،سيدكمالى"فوموا!:اللهرسولقال،والمسلمين-كرراللهرسولالىسغدانتهىفلما

بهاعمقد:فيقولودنالأنصاروأماالأنصار،ب!اللهرسولأرادانما:فيقولونقريشمنالمهاجرون

مواليكامرولاكقد!القهرسولانعميرو،ابايا:فقالوا،اليهففاموا،المسلمينع!اللهرسول

قالوا:ح!كمت؟لمافيهمالحكمانوميثاقهاللهعفدبذلكعليكممعاذ:بنسعدفقال،،فيهملتحكم

إجلالأمج!ي!اللهرسولعنمعرضوهو!اللهرسولفيهاالتيالناحيةفيههنا؟منوعلى:قال،نعم

وتسبى،الأموالوتفسم،الرجالتقتلانفيهماخكمفاني:سغدقال"نعم"!الهرسولفقال؟له

.!والنساء!الذراري

عن،معافيبنسعدبنعمروبنعبدالرحمنعن،قتادةبنعمربنعاصمفحدثني:اسحاقابنقال

ازقعة".سبعةفوقمنالقهبحكمفيهمحكفت"لقذ:ك!اللهرسولقال:قال،الليثيوفاصيىبنعلقمة

بنيمحاصرووهمصاحطالبابيبنعليان،العلمافلمنبهأثقمنبعضحدثني:هشامابنقال

لأفتحناوحمزةذاقماوقنلأوالقه:وقال،العؤامبنوالزبيرهووتقدم،الإلمانكتيبةيا:قريظة

معاذ.بنسغدحكمعلىننزلمحفديافقالوا:،حصنهم

قريظة:بنيفيمعاذبنسعدحكمتنفيذ

بنيمنامراةالحارثبنتدارفيبالمدينةجمي!القهرسولفحبسهماشتنزئوا،ثم:اسحماقابنقال

بعثثم،خنادقبهافختدق،اليومسوقهاهيالتيالمدينةسوقالىع!اللهرسولخرجثمالنجار،

أخطب،بنحييئالقهعدووفيهمازسالأ،اليهبهميخرج؛الخنادقتلكفياعناقهمفضربإليم

والتسعمائة،الثمانمائةبينكانوا:يقوللهموالمكثرسبعمائبما،اوستماثيماوهم،القومرأشاممدبنوكعب
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:قالبنا؟يصنعتراهما،كغبياارسالا:كي!اللهرسولالىبهميذهبوهمأسدبنلكغبقالواوقد

القتل؟والفههو؟!يرجعلامنكمبهذهبمنوانه،يتزعلاالداعيترونالاتغقلون؟لاموطننكلأفي

كن!.اللهرسولمنهمفرغحتىالدأبذلكيزلفلم

أخطب:بنحصيقتل

قد-الوشيمنضرب:ففاحئة:هشامابنقال-ففاحئةلهحلةوعليهاللهعدواخطببنبحييوأتي

الىنظرفلما،بحبلعنقهالىيداهمجموعةيسلبها،لئلأ؛اتملةقدرناحيةكلمنعليهشقها

علىأقبلثم،يخذلالفهيخذلمنولكنه،عداوتكفينقسيلمتماواللهأما:قالجمي!اللهرسول

جلسثم،اسرائيلبنيعلىالقهكتبهاوملحمةوقدزكتاب،اللهبأفرباسلاإنه،الناسايها:فقالالناس

]:الطويلأمنالثغلبيئجؤاليبنجبلفقال؛عنقهفضربت

يخذلاللهيخذلمنولكئهنقسهاخطبانجنلاممالعمرك

مقلقل.كلالعزينغيوقلقلعذرهاالئقسأبلغحتىلجاهد

:واحدةامرأةالاقريظةبنينساءمنيقتللم

المؤمنينامعائثةعنالزبير،بنعروةعنالزبير،بنجعفربنمحمدحدثنيوقد:السحاقابنقال

معي،تحدثلعنديإنهاوالفه:قالت،واحدةامراةالانسائهممنيفتللم:قالتانهاعنهااللهرضي

قالت:؟فلانةاين:باسمهاهاتفهتفاذ؛السوقفيرجالهايقتلع!فهاللهورسولوبطنا،ظفراتضحك

فانطلق:قالتأحدثتهلحدلث:قالتولم؟:قلت،أفتل:قالت؟!مالكويلك:لهاقلت:قالت،واللهانا

عرفتوقدضحكهاوكثرةنفسهاطيبمنهاعجباأتسىمافوالقه:تقولعائثةفكانتعنقها،فضربتبها

تقتل.أنها

فقتلته.سويدنجنخلأدعلىالرحاطرحتالتيوهي:هشامابنقال

القرظي:باطابنالزبيرقصة

بنالربيرأتى-الرهريشهابابنليذكرفيما-السفاسبنقيسبنثابتكانوقد:اسحاقابنقال

الجاهلية،فيشماسبىبنقيسبنثابتعلىمنقدالربيروكان،عبدالرحمنابايكنىوكان-القرظيباطا

ثابتفجاءه-سبيلهخفىثمناصيتهفجراخذه،بعاثيومعليهمنقدكانانهالربيرولدبعضليوذكر

أردتقدإني:قال؟مثلكمثلييجهلوهل:قال؟تعرفنيهل،عبدالرحمنابايا:فقال،كبيرشيخوهو

يا:فقالكص!اللهرسولقيىبنثابتأتىثئم،الكريميخزيالكريمان:قال؛عنديبيدكأنجزيكان

جمو:اللهرسولفقال،دمهليفهمتبها،أجزيهأناخببتوقد،منةعليللزبيركانتقدانه،القهرسول

ولدولالهافللاكبيرشيخ:قال،لكفهودمكليوهبفدع!فهاللهرسولان:فقال،فاتاهلك"،"هو

امرأتهليهب،اللهرسوليا،واميأنتبأبي:فقال-لمجيهاللهرسولثابتفاتى:قال؟!بالحياةيصنعفما

:قال،لكفهم،وولدكافلك-لمجداللهرسولليوهبقد:فقال،فأتاه:قاللك""هم:قال،وولده

القه،رسوليا:فقالع!فهاللهرسولثابتفاتىذلك؟!علىبقاؤهمفما،لهمماللابالحجازبيمبأفل
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فعلماثابتأي:قال،لكفهومالكعنن!اللهرسولاعطانيقد:فقال،ثابتفاتاهلك"،"هوقالمالة؟!

سئذفعلفما:قال،قتل:قالاسد؟بنكغب؛الحيعذارىفيهايتراءىصينئةمزآوجههكأنائذي

فررنا،اذاوحاميتناشدذنا،اذامقدمتنافعلفما:قال،قتل:قال؟أخطببنحييئوالباديالحاضر

بنعمرووبنيقريظةبنكغببني:يعني؟المجلسانفعلفما:قال،قتل:قالسموال؟بنعزال

العيشفيمافوالفه،بالفومألحقتنيإلاعندكبيديثابتياأسالكفاني:قالقتلوا،ذهبوا:قال،قريظة

فلما،عنقهفضربثابتفقدمه،الأحثةألقىحتىناضحدلوفثلةللهبصاببرأنافماخير،منهؤلاءبعد

مخلدأ.فيهاخالداجهنمنارفيوالقهيلقاهم:قال،الأحثةألقىتولهالصديقبكرأبابلغ

]:البسيطأمنقبلةفيسلمىأبيبنزهيروقال،ناضحدلوقبلة:هشامابنقال

دفقاقانما5يداانعراقيعلىقدرتكفمايتغنىوقابل

له.قصيدةفيالبيتوهذا

.يتناولالدلوقابل:يعني،يتلقىوقابل:ويروى:هشامابنقال

سموأل:بنورفاعةالقرظيعطيةشأن

منهم.اتبتمنكلبقتلأمرقدىلمجيئالقهرسولوكان:اسحاقابنقال

كان:قال،القرظيئعطيةعنعميبر،بنعبدالملكعن،الحخاجبنشغبةوحدثني:اسحاقابنقال

أئبت،لمفوجدونيغلاما،وكتت،منهمأتبتمنكلقريظةبنيمنيقتلانأمرقدعنحالقهرسول

النجار:بنعديبنياخوصعصعةابيبنعبداللهبنعبدالرحمنبنأيوبوحدثني:.قالسبيليفخلوا

معهصلتقدلمجر،اللهرسولخالاتاحدىوكانت،قيسبنسليطأختالمنذرأئمقيسبنتسلمىأن

يعرفهموكانبها،فلاذبلغقدرجلأوكان،القرظيسموالنجنرفاعةسألتهالنساء؛بيعةوبايعتهالقبلتين

لحمويأكل،سيصليانهزعمقدفانه؛رفاعةليهت،وأميأتتبابي،اللهنبييا،ففالت،ذلكقبل

فاستحيثه.لها،فوهبه:قال،الجمل

قريظة:بنيفيءيقسمع!%اللهرسول

وأعلم،المسلمينعلىوأبناءهمونساءهمقريظةبنيافوالقسم-!ن!اللهرسولانثثم:اسحاقابنقال

للفرس،أسهيمثلاثةللفارسفكان؛الخمسمنهاوأخرج،الرجالوسهمانالخيلسهماناليومذلكفي

وثلاثينستةقريظةبنييومالخيلوكانت،سهم-فرسلهليسمن-وللراجل،سهمولفارسه،سهمان

جمفهاللهرسولمنمضىوماسنتهافعلى؛الخمسمنهوأخرجال!همانفيهوقدتفيءأولوكانفرسا،

.المغازيفيال!نةومضتالمقاسموقعتفيها

الىقريخظةبنيسبايامنبسباياالأشهلعبدبنيأخاالانصاريزيدبنسغديك!اللهرسولبعثثم

وسلاحا.خيلابهالهمفابتاعنجد،

ع!:اللهرسولمعالقرظيةعمرربنتريحانةشأن

فكانت،قريظةبنعمروبنياخدىعميروبتتريحانةنسائهممنلنفسهاضطفىقديك!ررسولوكان
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يتزؤجهاأنعليهاعرضع!ي!اللهرسولكانوقد،ملكهفيوهيعنهاتوفيحتى-يخرواللهرسولعند

فتركها،،وعليكعليأخ!فهوملككفيتتركنيبل،القهرسوليا:فقالت،الحجابعليهاويضرب

لذلكنفسهفيووجدعنفاللهرسولفعزلها،اليهوديةإلاوابتبالإسلامتعضتقدسباهاحينكانتوقد

باسلاميبشرنيسغيةنجنلثنلبةهذا"ان:فقال،خلفهنغلينوقعسمعاذاصحابهمعهوفبيناامرها،من

أفرها.منذلكفسزه،ريخحايةأ!لمتقد،اللهرسوليا:فقال،فجاءهريخحانة"

:القرانفيقريظةوبنيالخندققصةنزول

؟الأحزابسورةفيالقضةالقرانمنقريظةبنيوامرالختدقامرفيتعالىاللهوانزل:اسحاقابنقال

منقالمنمقالةبعدعنهمذلكاللهفرجحيناياهموكفايته،عليهمونعمتهالبلاء،مننزلمافيهايذكر

زوهألأوجنؤارلمجاعلتهمفازسلناجغ؟ءتكئمإذعليهزأفهلضمةأبهررأءام!!اتذين)جمأيها.النفاقأهل

الجنوذوكانت،قريظةوبنووغطفانقريعثق:والجنود9]:الأحزابأبصيرا!!تعملونبمااللهو!ان

زاغتوإذمنكمأشفلومنفؤيكتممنكمجآه)إذ:تعالىاللهيقول،الملائكةالزيحمععليهماللهأرسلالتي

والذين،قريظةبنو:فوقهممنجاؤوهمفالذين!أالظنو،يأللهوتظ!ونألحنبراتقلوبويلغتالابصر

ا!شديازتزاصلاوزتزلؤااتعؤمنو%اتلىنالك):تعالىاللهيقول،وغطفانقريش:منهمأشفلمنجاؤوهم

يقوذاذقشيبربنمعتبلقول!،؛غىوراالاورسوله،أدتهوعدنائائرضىتلوبهمفؤائذينأئنفتونبقولولة

عؤرةيوتاإنيقولونالئبئمتهمفريقرلسثدنفازجعوأدكزمقاملايثزليبهأهلئنهتمظالفه!تالت)"دقالما

دظمت)ولؤقومهمنرأيهمثلعلىكانومنقيظيبنأوسلقولف!ارا!أ؟!!يريصرنإنلبورلمسوما

المدينة.:أي،أقطارعائقلجتهم

[م!الفرزدققال؛قتر:وواحدهاالأقتار،وهي،قطر:وواحدها،الجوانبالأقطار:هشامابنقال

:]الكامل

الأقطارعلىمفعيةوالخيلبهلفمالإلهفتحغنىمنكم

له.قصيدةفيالبيتوهذاالأقتار،على:ويروى

عهدوأكانوأولقذ!يسيزاإلابهآتلتثوأوما!!تؤها،الشركالىالرجوع:اي،أتفتنةسيلؤا)ثتم

يوميفشدواأنهفواالذينوهم،حارثةبنوفهم!أمشولااللهعقدكانآلادتريولوتلافتلمنآدله

الذياللهلهمفذكرأبدا،لمثلهايعودواألااللهعاهدواثماحد،يومبالفشلهضتاحينسلمةبنيمعأحد

إلانشحونلا"كلاالقتلأرانمؤتفغفررتصلذآل!اريقعكملنأقل:تعالىقالثم،انفسهممنأعطوا

ولاوثااللهدوتئنلمم!دونولارتهةبكزأرادأؤسوةابكتمأرادإناللهئنيغصمكرائذىذامنتل!تليلأ

ا!اتةسيآتونولاإلتناعلغ!صنهمأواتقآبلين،النفاقأهل:أيمبمأاتمعؤقيناللهيعدقد!لفيرا

رأتهتملوتجآأقاذا،أنفسهمفيالذيللضقن:ايألجتمأأشخةوتعذيرا،دقعاالأ:ايتللا!أ

سلفو-اقئتذهب)ف!ذا،منهوفرقالهإعظاما:أيأالمولتمنعلةيفمثئ؟كن!أغينهتمتاورإليكيخرهـن

يهابونفهم؛حسبةتحملهمولاآخرةيرجونلالأنهم؛تحئونلابماالقولفي:أيأصداديألسنة

.بعدهمايرجولامنهيبةالموت
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وخطيمثسلأقخطيب:العربتقول؛وآذوكمفاحرقوكمبالكلامفيكمبالغوا:سلقوكم:هشامابنقال

]:الخفيفأمنثعلبةبنقيسبنيأعثىقال؛ومسلاقمن!لق

السلا!والخاطبفيهم!ةوالئفوالسماحةالمجدفيهم

له.قصيدةفيالبيتوهذا

فىبادوتأئهمدؤيودوأاقأخزابيآتإولنوغطفان،قريشق"يذهبوأدمألأخزاب)تجصبون

فين!".1،قنثؤ(ئافيكم!الؤأولؤ(نمالهكمعنتمثلوتأفاغراب

الأخر!واليؤ!اللهيرضا؟نلمنحسنةأشؤاللهرسولوفىلكخكانإئقذ:فقالالمؤمنينعلىاقبلثم

وصدقهمالمؤمنينذكرثم،بههومكانعنولانفسهعنبانفسهميرغبوالئلأ:اي21]:الاحزابأ

البوعدنامائذافالؤاآقأخزاباتم!ومؤنراإوفا:فقال،بهليختبرهمالبلاء؛منالكوعدهمبماوتصديقهم

للقضاء،وتسليماالبلاء،علىصنرا:اي!"ولمحمليماإينناإلازادهموهاورشولماالدوصدقورسول!

اللهعهدواماصدقوأرجالمانمؤشمنين)تن:قالثمع!.ورسولهتعالىالفهوعدهمكانلماللحنوتصديقا

بدبىيومأستشهدكمن،ربهالىورجع،عملهمنفرغ:اي23]:الاحزابأ"نخب!قضمنفمنهمطئر

أحد.ويوم

وذقال؛نحوبوجمعه،عبيدةابوأخبرنيفيما؛الئفس:والئحب،مات:نحبهقضى:هشامابنقال

]:الطويلأمنالرمة

هوبرالخيلملتقىفينحبهقضىمابغدالحارثئونفرعشية

هؤبر0بنيزيدأراد،كعببنالحارثبنيمنوهؤبر،،لهقصيدةفيالبيتوهذا

]:الطويلأمنالخطفىنجنجريرقالالئذر؛:أيضاوالنحب

نحبعلئجرينبسطابمعشئةوخيلناانملوكجالدنابطخفة

بنقيسبنبسطام:وبسطام،لهقصيدةفيالبيتوهذا،فقتلتهتقتلهأننذرتكانتنذبىعلى:يقول

موضغ:وطخفة،نزاربنربيعةفارسكانأنهعبيدةأبوحدثني،الجدينذيابنوهو،الشيبائيمسعود

.البصرةبطريق

]:الطويلأمنالفرزدققال؛الرهان:وهو،الخطار:أيضأوالنحب

وأفضلللجزيلأعطىالئحبعلىأثناالئاسعلىكلبنحبتواذ

ينتحب.:قولهمومنهالبكاء؛:ايضاوالئحب

أمناليربوعيئنويرةبنمالكقال؛نحبعندهممالي:تقول،والهمةالحاجة:أيضاوالئحب

:]الطويل

الشجرالشدنمنتبغيماتلمستأئنيغيرعندهمنحبومالي

قال.وائلبنبكربنعليبنصعببنعكابةبنثغلبةبناللأتتيمبنيأحدتوسعةبننفاروقال

الوافر]:امنحنيفةبنيمواليهؤلاء:هشامابن
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اللواءوقعبابغددراكركفقالثقفييوسفونجى

وقاءمخطا؟ولكلبهنحبألقضيتأذركتهولو

المر.الخفيفالسير:أيضاوالنحب

عليهمضىماعلىوالشهادةنضرهمنبهاللهوعدما:اييننظر،من)هـمنهم:اسحاقابنقال

،غيرهبهاستندلواومادينهمفيترددواوماشكواما:أي،ندبلأبذلؤا)وما:تعالىاللهيقول،أصحابه

أ"درذ!زجيماغفو،؟نأدئهإنعليهميؤبأؤشا.إنالمحنققينويعذليبصذقهمالفندتينالله)ليخزى

!يمتولاائهوكاتالقتاذاتعؤنيناللهكنىضةيميخالو()لز،وغطفانقريشا:اي،بغيظهمكؤوأالذين

الحصون:والصياصي،ص!ياصهتمإمن.قريظةبني:أياتكنث،أهلننطهروهرائذينوأنقل!

فيها.كانواالتيوالاطام

أمنخزيمةبناسدبنىمن:الح!نسحاسوبنو،الحسحاسبنيعندسحيمتال:هشامابنتال

:]الطويل

الصياصيايبتدزنتمييمنساءوأضبحتصرعىالثيرانواضبحت

له.قصيدةفيالبيتوهذا

]:المتقاربأمنالجعديالنابغةقال؛القرون:ايضاوالضياصي

الأعضبكصيصيةفرداتبفحئىرفطيوسادة

له.قصيدةفىالبيتوهذا،رفطيسادةالموتأصاب:يقول

]:الخفيفأمنالإيادئدوادابووقال

وقارالكحيلمننضححمنبأيدبالضياصيسحمفذعرنا

له.قصيدةفيالبيتوهذا

الجشمي،الضمةبنلدريدوأنشدني،عبيدةابواخبرنيفيماللنساجينالذيالسوك:ايضاوالصياصي

]:الطويلأمنهوازنبنبكربنمعاويةبنجشم

الممددالنسيحفيالصياصيكوفعتنوشهوالرماحاليهنظرت

له.قصيدةفيالبيتوهذا

الصغار.الفرونكأنهاناتئةالديكةأرجلفيتكونالتي:أيضاوالصياصي

أصله.:أي،صيصيتهاللهجذ:تقولالعربأنعبيدةأبواخبرني؛الأصول:ايضاوالصياصي

وسبىالرجالقتل:أي،فريقاونآسروتتقنلوتفرلياالزغبتلربهمفى)وقذف:اسحاقابنقال

صلفىاللهإو؟تخيبر،:يعني"قطؤهألموأزضحاوأقؤلهموديرهتمأزضهم)وأؤرثكتموالئساء،الذراري

ث!.فدلج!ثقص

معاذ:بنسعدوفاة

شهيدا.منهفمات،جرحهمعافينجنبسعدآنفجرقريظةبنيشأنانفضىفلما:إسحاقابنفال
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نأ:قوميرجالمنشئتمنحدثني:قال،الررقيئرفاعةبنمعاذحدثني:اسحاقابنقال

استبرق،منبعمامةمعتجراالليلجوفمن-معافيبنسعدقبضحين--جهاللهرسولأتى!شجبريل

فقام:قال؟!العرشلهواهتزالسماء،أبوابلهفتحتالذيالميثهذامنمحمد،يا:فقال

.ماتقدفوجدهسعد،الىثوبهيجرسريعاعحي!اللهرسول

قافلةعائشةأقبلت:قالتعبدالرحمنبنتعمرةعنبكر،أبيبنعبداللهوحدثني:اسحاقابنقال

يغفر:عائشةلهفقالت،الحزنبعضعليهافحزن،لهامرا؟موتفلقيه،حضيربنأسيدومعهامكةمن

.العرشلهافتروقدعمكبانجنأصبتوقذافراةعلىأتحزن،يحىأبايالكالقه

حملهفلمابادنا،رجلاسعدكان:قال،البصريالحسنعن،اتهملامنوحدثني:اسحاقابنقال

منه،اخصجناز؟منحملناومالبادنا،كانانوالله:المناففينمنرجاذفقال،خفةلهوجدواالئاس

سعدبروجالملائكةاستبشرتلقدبيدهنفسيوائذي،غيركمحملةله"ان:فقال!اللهرسولذلكفبلغ

".العرشلهواهتز

عن،الجموحبنعمروبنعبدالرحمنبنمحمودعن،رفاعةبنمعاذوحدثني:اسحاقابنقال

ثم،معهالئاسجم!فسبحاللهرسولسئح؛عخي!اللهرسولمعونحنسعددفنلما:قال،عبداللهبنجابر

قبرهالضالحالعبدهذاعلئتضايق"لقذ:قالسئحت؟!مم،الفهرسوليا:فقالوا،معهالناسفكئركئر

عته".القهفزجحئى

منهاأحدكانلولضمةللقبر"انجم:اللهرسولقال:عائثةقولالحديثهذاومجاز:هشامابنقال

435].3/الطبقاتفيسعدابناخرجها.معافي"بنسغدلكانناجيا،

معاذ:بنسعدرثاء

]:الطويل[هنالانصارمنرجليقولولسغد:اسحاقابنقال

عمروابيلسعدالأبهسمغناهالكموتمناللهعزشافتروما

تبكيه.وهي،نغشهاختملحينسغداموقالت

بنخدرةوهوالأبجر،بنعبدبنثعلبةبنعبيدبنمعاويةبنرافعبتتكبيشةوهي:هشامابنقال

الرجز]:منهوكامنالخزرجبنالحارثبنعوف

وحداصرامةسغداسغدأئمويل
معذاوفارسا01ووسؤددا

قداهامأيقدمسدابهسد
معافي".نجنسفدنائحةالأتكذبنائحة"كل:-جتاللهرسوليقول:قال

:الخندقيومفيالشهداء

نفر:سئةالاالختدقيومالمسلمينهنيمنششهدولم:اسحاقابنقال

نفير.ثلاثة،سهلبنالقهوعبدعمرو،بنعتيكبنأؤسبنوأنس،معافيبنسغد:الأشهلعبدبنيهن
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.رجلان؟غنمةبنوثعلبة،النعمانبنالطفيل:سلمةبنيمنثم،الخزرجبنجشمبنيومن

فقتله.غربسفمأصابهزيد،نجنكغب:ديناربنيمنثم،النجاربنيومن

جاءأينمنيغرفلاالذي:وهو،اضافهوغير،باضافه،غربوسغ،غزثسهم:هشامابنقال

به.رمىمنولا

:الخندقيومفيالمشركينمنالقتلى

بنالسئاقبنعبيدبنعثمانبنمنبه:قصيبنالدارعبدبنيمن:نفيرثلاثةالمشركينمنوقتل

بمكة.منهفماتسفماصابهالدار،عبد

السئاق.بنعبيدبنمنئهبناميةبنعثمانهو:هثامابنقال

ناجمفهاللهرسولسألوا،المغيرةبنعبداللهبننوفل:يقظةبنمخزومبنيومن:اسحاقابنقال

جمفهاللهرسولفقال،جسدهعلىالمسلمونفغلب،فقتل،فيهفتوؤطالخندقاقتحموكان،جسدهيبيعهم

وبينه.بينهمفخفى"،بثمنهولاجسدهفيلناحاجة"لا

.الزهريعنبلغنيفيما؛درهمالافعشرةبجسدهغ!اللهرسولأعطوا:هثامابنقال

"قتهود،عبدبنعمرو:حسلبنمالكبنيمنثم،لؤيبنعامربنيومن:اسحاقابنقال

عليه.اللهرضوان،طالبابيبنعلي

يومئدطالبأبيبنعليئقتل:قالانهالزهريشهابابنعنحدثانهالثقةوحدثني:هشامابنقال

عمرو.بنحسلوابنهودعبدنجنعمرو

عبد.بنعمرو:ويقالود،عبدبنعمرو:يقال:هثامابنقال

تريظة:بنييومفيالمسلمينمناسشمهدمن

بنخلآد:الخزرجبنالحارثبنيمنثم،المسلمينمنفريظةبنييومواستشهد:اسحاقابنقال

"اق:قال!هاللهرسولأنفزعمواشديدا،شذخافشدخثهرحىعليهطرحتعمبرو؛بنثعلبةنجنسويد

رجمراللهورسولخزيمةبناسدبنيأخوحرثاننجنمحصنابنسنانابوومات".شهيدينلأنجرله

.الإسلامفيامواتهمدفنواواليه،اليومفيهايدفنونالتيقريظةبنيمقبرةفيفدفن،قريظةبنيمحاصز

عامكمبغدقريخثقتقزوكم"لن-:بلغنيفيما-!هاللهرسولقالالختدقعنالختدقأفلانصرفولما

مكة.عليهالقهفتححئىيغزوهاالذيهووكان،ذلكبعدقريثقتقزهمفلم.تقزونهم"ولكنكمهذا،

قريظهوبنيالخندقامرفيالشعرمنقيلما

:الخندقيرمفيالفهريالخطاببنلضرارقصيدة

الوافر]:أمنالخندقيومفيففيربنمحاربينياخومزداسيىبنالخطاببنضراروقال

طحوناعرتدلسةقدناوقدالظنونابناتظنومشفقبما

للناظربناازكانهبدتم!ااذااحذزهاءهاكأن

الحصيناواليلبالابطالعلىمسبغاتفيهاالأبدانترى
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الخاطئيناالغواةبهانؤممسؤماقيكالقداحوجردا

مصافحوناالخندقينببابوصلناصالوااذاكأنهم

راشدينا؟ألسنا:قالواوقدرشيدافيهمنرىلاآناسق

كالقاهرينافوقهموكناكريتأشهرافأحجرناهم

مدججيناالسلاحفيعليهميويمكلونغدوانراوخهم

والشئوناالمفاردتىبهانقدمرهفاثصوارمبايدينا

مصلتينابأيديلاحتاذامعزيالبوميضهنكا!

مستبيناالعقائقفيهاترىبليللمعتعقيقبماوميض

أجمعيناعليهملدمرنالديهكانواختددتىفلولا

متعوذيناخوفنامنبهوكانوادونهمحالولكن

رهيناسعداابياتكملدىتركناقدفائانرحلفاق

الحنينايرخعنسعل!علىنوحىسمعتالاللائمجناذا

متوازريناززناكمكماقريبعمانزوركموسوف
العريناحمتقذالغابكأسدعزفيغيركنانةمنبجمع

:الفهريالخطاببنضراريجيبمالكبنكعب

الوافر]:[منفقال!غسلمةبنيأخومالكبنكعبفأجابه

صابريناراتناشهدتولولقيناماتسائلوسائليما

متوكلينانابناماعلىعدلألفهنرىلاصبرنا

اجمعيناالبرئةلغلوبهصذقيوزيرالنبيئلناوكان

مرصدينابالعداوةوكانواوعقواظلموامعشرانقاتل

المتسرعينايغجلبضربالينانهضوااذانعاجلهم

متسربليناالملاكغدرانسابغالبفضافضفيترانا

الساغبينامراحنشفيبهاخفافبيفقأيمانناوفي

العرينايحمينشوابكهنأسداكأنالختدقينبباب

معلميناشوساالأعداءعلىوراحوابكروااذافوارممنا

مخلصيناصدقيعبادنكونحئىوالفهأخمدالنتصر

فتحزبينااتواوأخزابسارواحينمكةأفلويغلم

المؤمنينامولىاللهوأنشريذلهليسالفهبان

اثقادريناخيرالفهفانسفاهاسعداتقتلوافاما

للضالحينامقامةتكونطيباقيجناناسيدخله

خائبيناخزايابغيظكمشريدافلأرذكمقدكما
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خيراثمتنالوالمخزايا

عليكمهئتعاصفبريح

:الخندقيومفيالزبعرىلابنقصيدة

أمنالختدقيومفيالسهميئالزبغرىبنعبداللهوقال

رسمهامعارفمحاالديارحي

رسومهااليهودكتبفكأنما

بهاتلهوتكنلمكأنكققرا

عيشيمامنمضىماتذكرفاترك

واشكرهممعاشربلاءواذكر

ليثربعامدينمكةأتصاب

مغلومةمناهجاالحزونيدع

مجنوبةشوازثالجيادفيها

سلهبوانجردسلهببماكلمن

بلوائهقاصدعيينةجيمثق

فيهمااضبحكالبذرينقرمان

وازتدواالمدينةوردااذاحتى

محمداقاهرينوعشراشفرا

قلتم:صبيحةبرخلتهمنادوا

جمعهممنغادرواالخنادقلولا

الزبعرى:ابنبهايجيبلحسانقصيدة

]:الكاملأمنفقال،الأنصاريثابتبنحسانفأجابه

يبابالمقامداريسةرسمهل

رسومهالسحابرهمعفاققر

يزينهمالحلولبهارأيختولقد

خريدةكلوذكرالديارفدع

ترىوماالإلهالىالهمومواشك

وأئبوااليهبانجمعهمساروا

فيهمحربوابنعيينةجيشق

وازتجواالمدينةوردوااذاحئى

بايخدهمقادرينعليناوغدؤا

"هشاملابن"السيرة

دامريناتكونواأنوكدتم

متكفهيناتحتهافكتتم

:]الكامل

الأحقاوتراوجالبلاطول

الأطناومغقدالكنيفالأ

أتراباوانسنعميمافي

يباالمقابمخلقومحفبما

الاتصامنبانجمعهمساروا

جبجاجحفلغياطلذيفي

وشعاظاهيرنشنركلفي

الاقرالواحقالبطونقمث

الرقاغفلةبادركالسيد

الأحزاقائدوصخرفيه

الهراومغقلالفقيرغيث

قضامجربكلللموت

صحاخيرالحربفيوصحابه

الخيامعبهانكونكذنا

وذئاسغبلطيرقتلى

؟!بجوابلمحاويىمتكلم

مربابمطلةكلوهبوب

الأخسابثواقبانوجوهبيض

2كعابالحديثآنمسةبيضاء

غضابالرسولظلموامغشرمق

الأعرابوبواديالقرىافل

الاحزاببحلبةمتخفطون

الألسلابومغنمالرسولقتل

الأعقابعلىبغيظهمردوا



قرنظهوبنيالختدقافرفيالشعرمنقيلما

475

"هشاملابن"السيرة

الأزبابسيدرئكوجنودجمعهمتفزقمغصفةبهبوب

ثوابخيرالأنجرفيوأثابهمقتالهمالمومنينافيلهفكفى

الوفابمليكنانصرتتزيلجمعهمففزققنطوامابغدمن

مرتابمكذبكلوأذذوصحابهمحمدعينوأقر

الأثواببطاهرليسالكقرفيريبةذيموفعالفؤادعاتي

الأخقابهذهاخرالكقرفيففؤادهبقلبهالسقاءعلق

أيضا:الزبعرىابنبهايجيبالأنصاريمالكبنلكعبقصيدة

]:الكامل[منفقالأيضا،مالكبنكعبوأجابه

الوفابرئنانحلةخيرمنبقيةالحروبحدثلناانجقى

الأخلابغزيرةالجذوعحمومعاطناالذرامشرقةبيضاء

والمتتابالعموانجنللجاروحفيلهاجفهايبذلكاللوب

المقضابوجزةالشعيرعلفبهانمىالسراحمثلونزائعا

الأرابوسائرالمتونجزدنحضهاوأزدفمتهاالسوىعري

للكلأبتراحالضراءفغلغدتإذاالضياحالىتراحقودا

بالأشلابوتثوبالعدىترديوتارةالديارسائمةوتحوط

افيتجابمبينةاللقاءعنسانوغىعتدمطارةالوحوشحوش

الأفصابخفيفةالبضيعدخسبدنافصارتدعيماعلىعلفت

صيابالعقاففيوبمثرصابشكهالمضاعفبالزغفيقدون

الأتسابماجدأزوعوبكلغلبهاالضياقلنزعوصواربم

خئابالىوقيعتهوكلتمتقارببمارناليمينيصل

شهابضوءالطلماءطخيةفيكأنهالفناةفيازرقواغر

النسابقواحذحدوتردقتيرهاالقرانينفيوكتيببما

غابصريمةملحمةكلفيرماحهاكانململمةجأوى

عقابفيئءالخطيئصغدةفيكأنهاللواءظلالىتأوي

الأكرابعلىبسالتهاوأبتتئعأواعيتكربأباأعيت

الأثوابطيبازهربلسانبهانفدىرئنامنومواعط

الأحزابعلىعرضتمابغدمنذكرهافاشتهيناعليناعرضت

الأئبابذووويقهمهاحرجأبزعمهمالمجرمونيراهاحكما

الغلأبمغالبفليقلبنريهاتغالبكيئلسخينةجاءت

الربير،بنعبداللهبنعبادبنيحيىبنعبدالملكحدثني:قال،بهأثقمنحدثني:هشامابنقال

]:الكاملأمنمالكبنكغبقاللما:قال
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الغلآبمغالبفليغلبنرئهاتغالبكيسخينةجاءت

فذا".تويكعلئكعبيااللهشكرك"لقد:عينناللهرسوللهتال

:الخندقيومفيمالكبنلكعبقصيدة

]:الكامل[منالخندقيومفيمالكبنكعبوقال:اسحاقابنتال

الفحرقالأباءكمغمعةبغضابغضهيمغمعضزثسزهمن

الخندقحزعوبينالمذادبينلسيوفهاتسنمأسدةفليات

المشرقلربأتفسهممهجاتواسلمواالمغلمينبضزبدربوا

مرفقذابعبدهوكانبهمنبئهالإلةنصرعصبةفي

المترقرقريحههئتكالنهيفضولهاتحطسابغيماكلفي

موثقشكذاتالجنادبحدققتيرهاكأنمحكمةبيضاء

رونقذيصاريمالحديدةصافيمهندنجاديحفزهاجدلاء

مصدقساعةوكلانهياجيوملبايسناتكونالتقوىمعتلكم

تلحقلماذاونلحقهاقدمابخطوناقصرناذاال!يوفنصل

تخلقلمكأنهاالأكفبلههاماتهاضاحياالجماجمفترى

المشرقرأسكفضدالجموعتتفيملمومبمابقحمبماالعدؤنلقى

أبلقالقوائمومحجولوردمقلمبىكلللأعداءونعذ

ملثقطلايسودالهياجعندكماتهمكأنبفزسانتردي

المزهقبالوشيجالعمايةتحتحتوفهمالكماةيعاطونصدق

موفقخيراللهانالحربفيلعدؤهبربطهاالإلهأمر

التزقخيولدلفتاقللداروحيطاللعدؤغيظالتكون

نلتقيساعةالضبروصدقمنهبقؤ؟العزيزاللهويعيننا

نسبقلملكريههدعاواذاونجيبهنبيناأمرونطيع

نعنقفيهاالحوماتنرومتىنأتهاالسدائدإلىينادومتى

مصدقحقالأمرمطاعفينافانهالنبيقوليتبعمن

بمرفقذاكنيلمنويصيبناعزناويظهرينصرنافبذاك

المتقيسبيلعقوضلواكفروامحمدايكذبونائذينان

زيد،أبو؟اليقوليئغمن:وبيتهلباسنا،تكونالتقوئمعتلكم:بيتهأنشدني:هثامابنقال

.المشرققذسكرأسالجموعتتفي:وانثدني

:الخندقيومفيمالكبنلكعبقصيدة

]:الطويل[منالخندقيومفيمالكبنكعبوتال:اسحاقابنتال
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تأئبواحينالأخزابعلملقد

اصفقتعيلاننجنقيسمقاضاميم

ونذودهمدينناعنيذودوننا

اعاننامقابمفيغايظونااذا

وفضلهفينااللهحقظوذلك

لناواختارهالحقلدينهدانا

له.قصيدةفيالأبياتوهذه:هشامابنقال

:الخندقيومفيمالكبنلكعبأخرىقصيدة

الخنديومفيمالكبنكعبوقال:اسحاقابنقال

سلعاأنقريشاابلغألا

مدزباتالحروبفينواضح

فيهاالمراريزخررواكد

فيهاوالبرديالغابكان

تااشتراءتجارتنانجعلولم

لكيماالأتثرلمبلاد

فيهاالأتباطسكةأثزنا

وطوليحضبرذيكلقصرنا

نجتديكمماالىأجيبونا

يوبملجلادفاضبروا!الأ

حروباخيبكلنصئحكم

حشاهاخفقطمر؟وكل
نهل!الأرابمقلصوكل

أضيعتإذاتضاعلاخيوز

مضغيابالأعنةينازعن

استعذوا:النذرلناقالتاذا

لقينامايفرجلنوقلنا

لقينافيمنعضبةترفلم

مااذامئابسالةأشد

عليهاأشرنجنانحنمااذا

،(هشاملابنالسيرة"

نوادعمادينناورامواعلينا

واقعهوبمايدروالموختدف

وسامغراءوالزخمنالكقرعن

واسعاللهمننصرغيظهمعلى

ضاثغاللةيحفظلمومنعلينا

صنائغالصانعينفوقولله

الوافر]:[منق

الصمادالىالعريضبينوما

عادعفدمنثقبستوخوص

الثمادولابالجمامفليست

للحصادتبقعاذاأجشق

مراداودوسبىلأرضحمير

للجلادنشطتماننجالد

وادجلهاتمثلهاترفلم

جوادمقتديىالغاياتعلى

والسدادالمبئنالقولمن

المذادشطرإلىمنالكم

انقيادسلسمطفبموكل
الجرادصقراءدفيفتدف

وهادياخبرمنالخلقتميم

الجمادالسنةيخيالئاسخيول

المناديالفزعالىنادىاذا

العبادربعلىتوكلنا

والجهادالقوانسضزبسوى

وبادقايىمنالأقواممن

الودادفيوألينارذناه

السدادالأربفيالجذلجياد
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الزنادمعتلثغيركرييمصقيركلالسوابغفيقذقنا

غاديالجزعببطنبداغداةعبوساسدكانه!شم

النجادمسترخيالسيفصبيالمذكيالبطلهامةيغشي

الرشادسبلفافدنابكفكانااللهئم،دينكلنظهر

الرابعوالبيتمنهالثالثوالبيتيتلوهالذيوالبيت،وطوليحضبرذيكلقصرنا:بيته:هثامابنقال

.الأنصاريزيدأبيعن؟يتلوهالذيوالبيت،عبوسقأسدكانهأشم:وبيتهمنه

عبدود:بنعمرويرئيمنافعبدبنلمسافعقصيدة

ود،عبدبنعمرويبكي،جمحبنحذافةبنوهببنمنافعبدبنمسافعوقال:اسحاقابنقال

]:الكاملأمناياه-عليهاللهرضوان-طالبأبيبنعليقثلويذكر

يليلفارسوكانالمذادجزعفارسبىاؤلكانعندبنعمرو

ينكللمبشكةالقتاليبغيمر؟ذوماجدالخلائقسمح

يعجللمفيهمعندانجنأنعتكموئواحينعلمتمولقذ

بمؤتلوليسمقاتلهيبغيوكلهمالكماةتكنفهحتى

أميلنكيىغيرلسلعبجنوبفارساالأسنةتكنفتولقد

ينزللمليتهسلعبجنوبغالبفارسعليئالنزالتسل

المعضلمثللاقيتولافخرابمثلةظفرتفماعليئفاذهب

يتحلحللمالموتحماملاقىغالبمنلفارسيىالفداءنقسي

يخذللممعاشرلثأرطلبأبمهرهالمذادجزعائذياغني

عمرو:مقتلفيمنافعبدبنلمسافعأخرىكلمة

]:الكاملأمنوتركوهعنهفاجلوامعهكانواالذينعمروفرسانيؤنبأيضامسافعوقال

تنعلوخيللهتقادخيليقودهاوالجيادعبدبنعمرو

أؤذفيهاكانعظيماركنارفطهوغادرفوارسهأنجلت

ينزلعمراعليئتسوممهماأبصرتهفقدأعجحتوانعجبا

يثقلأفراالموتقبلولقيتبقثلهاصبتفقدتبعدنلا

يقتلوااقمخافةانقتالعتدمدبراولىالصنعلوبوهبيرة

الأعزذاللثيمولىكص!اولىمحضرامتهالبأسكانوضرار

.اسحاقابنغيرعن؟ينزلعمرا:وقوله،لهيتكرهابالشغرالعلمأفلوبغفق:هثامابنقال

ود:عبدبنعمروويرئيفرارهعنيعتذروهبأبيبنلهبيرةكلمة

[منإئاهعليقتلويذكرعفرا،وئبكي،فرارهعنيعتذروهبأبيئبنفبيرةوقال:اسحاقابنقال

:]الطويل
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القتلخيفةولاجننأوأضحابهمحمداظفريوئيتمالعمري

ننليولاضرنجتانغناءلسيفياجدفلمامريقلبتولكنني

شثلأبيهزببركضرغامصدزتمقدمالياجدلمفلفاوققت

فعليمنذلككانوقذمامكرايجذلمحينقرنهعنعطفهثنى

مثليمنمثلكانمدحلحمنمنوحقوهالكاحياعمروياتبعدنفلا

الأصلماجدالثنامحمودبتتفقذوهالكاحيأعمروياتبعدنولا

البزلقزقرةعنديوماوللفخربانقناتقدعالخيللطرادفمن

وغلماغيرفتئحقاوفرجهالزارهاعبدانجنكانلوهنالك

كالفحلالمقدمنجدعلىوققتموقفمثلارىلاعليئفعتك

التعلزلةمنعشتمابهأمتتبمثلهفخراكفاكظفرتفما

وهب:أ.ممطبنلهبيرةأخرىكلمة

[مناياهعليهاللهرضوانعليقتلويذكرود،عبدبنعمرويبكيوهبأبيبنهبيرةوقال

:]الطويل

نائبنابإذاعمرو،لفارلسهاغالببنلؤفيعلياعلمتلقد

طالببذلاالليثوإنعليئيسومهمااذاعمرولفارسها

الكتائبعنهخاماذلفارسهاوائهعليئ5يدعوعشئة

المصائبهناكزالتلا؛بيثربتركتهعمراان؛نق!سيلهففيا

عمرو:بقتليفخر8لابتبنحسان

]:الطويل[منوذعبدبنعمروبقتليفتخرثابتبنحسانوقال

قليلوالحماةنحميبيثرببالقناأبحناهعمروبقيتكم

نصولحينالحربولاةونحنمهندبكلقتلناكمونحن

تجولالهالكينفيمعاشركمفأضبحتببدبىقتلناكمونحن

.لحسانينكرهابالمعغرالعلماهلوبعض:هشامابنقال

عمرو:مقتلفي8لابثبنلحسانأخرىكلمة

]:الكامل[منودعبدبنعمروشانفيأيضاثاب!ببنحسانوقال:اسحالتىابنقال

ينظرلمثأرهيثرببجنوبينتغيعندنجنعمروالفتىأفسى

تقصرلمجيادناوجذتولقدمشهورةسيوفناوجدتفلقد

الحسرضربغيرضزباضربوكعضبةبذبىغداةلقيتولقذ

منكرأمرلجسيمأوعمروياعظيمةليومتدعىلاأضبحت

.لحسانينكرهابالمعغرالعفمافلوبعض:هشامابنقال
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"لابت:بنلحسانأخرىكلمة

الوافر]:[منأيضائابتبنحسانوقال:اسحاقابنقال

المطيئبهاتخمثمغلغلةرسولأهديمأباأنجلغالا

الوليئ؟هوالرخاءفيوغيريكرهكلفيولئكمأكتت

الضبيئأختملكمالهرفغترآنيولقدشاهدومتكم

الوافر]:[مناخرهاف!يهاويروى،الديلياميةبنلربيعةالأبياتهذهوتروى:هثامابنقال

الخزرجينقسيشفاءوكانيديهعلىالخزرجيكبنت

الجشمي.أسامةلأبيأيضاوتروى

سعدا:برثي"لابتبنلحسانكلمة

فيهمحكمهويذكر،معافيبنسغديبكي،قريظةبنييومفيثابتبنحسانوقال:اسحاقابنقال

]:الطويلأمن

سغدعلىتفيضأنلعينيوحقعنرةعينيدفعمنسجمتلقد

الونجددائمةالدمعذواريعيونبهفجعتمغرفيفيثوىقتيل

الوقدأكرموقدهاالشهداءمعجنبماوارثالرخمنملةعلى

اللحدمظلمةغبراءفيوأفسيتوتركتناوذعتناقذتكفان

والحمدالمكارمواثوابكريبمبمشهدانجتلسغدياائذيفلأنت

عمدعلىقضيتمافيهماللهقضىبائذيقريظةحييئفيبحكمك

عهدمنكانماذكرتاذتغفولمفيهمحكمكاللهحكمفوافق

الخلدبجناتهاالذتياهذهشرؤاالأولىفيأفضاكالدفرريبكانفان

والقضدللوجاهةيوماالفهالىدعوااذاالضادقينمصيرفنغم

والشهداء:سعدايرثي"لابتبنلحسانأخرىفصيدة

الشهداء،من-لمج!اللهرسولأصحابمنورجالامعاذبنسعديبكيأيضاثابتبنحسانوقال

]:الطويلأمنالخيرمنفيهمكانبماويذكرهم

راجع؟العيشصالحمنمضىماوهل؟دافعحملماهللقوميياألا

المدامعمتهاواتهلانحشابناتفتهافنتمضىفدعضراتذكرت

ورافعطفيلفيهامضىوقتلىاخوةذكرتنيونجدصبابة

بلاقخمتهمفالازضمنازلهموأؤحشتالجنانفيفأضحواوسغد

القوامعوال!يوفانمناياظلالوفؤقهمللزسولبدبىيوموفؤا

وسامعأفبركلفيلهمطيغوكلهمبحقفأجابوهدعا
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جماعةتوالواحتىنكلوافما

شفاعةمنهيرجونلأئهم

بلاؤناالعبادخيريافذلك

وخلفنااليكالأؤلىالقدملنا

وخدهلفهالملكأنونغلم

قريظة:بنيفيثابتبنلحسانأخرىقصيدة

أمناقريظةبنييومفيأيضاثابتبنحسانوقال

ساهاماقريظةلقيتلقد

فيهكانبلاةأصابهم

إليهميهوىاتاهمغداة

تعادى+.".خيلله

بشيئءظفرواوماتركناهم

فيهمالطيرتحومصرعىفهم

قريشانضحامثلهافأتذز

قريظة:بنيفيثابتبنلحسانأخرىقصيدة

الوافر]:امنقربظةبنيفيثابتبنحسانوقال

ساهاماقريظةلقيتلقذ

بنضحاتذرهمكانوسغد

حئىالعفدبنقضبرحوافما

صفوثمئابحضنهمأحاط

قريظة:بنيفيثابتبنلحسانأخرىكلمة

الوامنقريظةبنييومفيأيضاثابتبنحسانوتال

تريخشانصروامغشرتفاقد

فضئعوهالكتاباوتواهم

اتيتموقذبالقرانكفرتم

لؤيبنيسراةعلىفهان

"لابت:بنحسانيجيبالحارثابنسفيانأبو

فقال،المطلبعبدبنالحارثابنسقيانأبوفأجابه

صنيعمنذلكالفهادام

"هشاملابنالسيرة"

المصارعالأالآجاليفطعولا

شافعالئبيونالأيكنلماذا

ناقعوالموتللهاجابتنا

تابعاللهملةفيلأولنا

واقعبدلاالفهقضاءوأن

فر]:

نصيرمنلذذوجدتوما

النضيربنياصابقدماسوى

المنيركالقمراللهرسول

كالقحقورعليهابفرسان

كالعبيرعليهمدماؤهم

الفخورالعندذويدانكذاك

نذيريقبلتانالزخمنمن

ذليلذذبحضنهاوحل

جليلرلثالهكمبأن

الرسولبلادهمفيفلاهم

صليلوقعتهمحزمنله

فر]:

نصيرببلدتهملهموليس

بورالتوراةمنعميئوهم

الئذيرقالائذيبتضديق

مستطيربالبويرةحريق

الوافر]:امن

السعيرطوائفهافيوحرق
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تضيرازضيناأيوتغلمبنزهمتهاأيناستغلم

فسيروالكممقاملالقالوا:ركابابهاالئخيلكانفلو

أيضا:حسانيجيبجوالبنجبل

الوافر]:أمنفقال،وقريظةالنضيربنيوبكىايضأ،الثعلبيئجراليبنجبلواجابه

والنضيرقريظةلقيتلمامعافيبنيسغدسعدياالا

الضبورلهوتحملواغداةمعافيبنيسعدانلعمرك

تسيروالا:لقينقاعفقالحبابابوالخزرجيئفاما

تدورقدوالدوائراسيداحضيرمقالمواليوبدلت

بورفهياخطبوانجنوسعيةسلاممنالبويرةوأقفرت

الضخوربميطانثقلتكماثقالاببلدتهمكانواوقد

دثوزولاال!لاحرثفلاسلاثمحكبمابويهلكفان

الضقورالخضارمةاللينمعفيهموكانالكاهنينوكل

البدوزتغيبهلابمجدعليهثبتواقذالمجدوجدنا

عورالمخزاةمنكأئكمفيهاالاوسسراةياأقيموا

تفورحاميةانقوموقذرفيهاشيئءلاقدركمتركتم

الحقيقابينجنسلاممقتل

قتله:في-ظاللهرسولتستأذنالخزرج

رافعأبووهو-الحقيقابينجنسلأموكان،قريظةبنيوأمرالخندقشأنانقضىولما:اسحاقابنقال

فيالأشرفبنكغبقتلتقدأحدقنلالاوسوكانت،جصهاللهرسولعلىالأخزابحزبفيمن-

الحقيق،أبيبنسلأمقتلجمفياللهرسولالخزرجاستأذنت؛عليهوتحريضه-جمرواللهلرسولعداوته

لهم.فاذنبخيبر،وهو

الله:رسولمرضاةفيوالخزرجالأوستنافس

:قال،مالكبنكعببنعبداللهعن،الزهريشهاببنمسلمبنمحمدوحدثني:اسحاقابنقال

معيتصاولانكانا،والخررجالأوس:الأنصارمنالحيينهذينانيك!ع!اللهلرسولبهاللهصنعمماوكان

:الخزرجقالتالأغناءع!اللهرسولعنفيهشيئاالأؤستصنعلا؛الفحلينتصاولعشرواللهرسول

مثلها،يوقعواحئىينتهونفلا:قال،الإسلامفيك!اللهرسولعندعلينافضلابهذهتذهبونلا،والقه

ذلك.مثلالأوسقالتشينا،الخزرجفعلتواذا

بهاتذهبونلاوالفه:الخزرجقالت!ث!دء؛اللهلرسولعداوتهفيالأشرفبنكغبالأوسأصابتولما

الحقيق،أبيابنفذكروا؟الأشرفكابنالعداوةفيك!القهلرسولرجلمنفتذاكروا:قال،ابداعلينافضلأ

نفبر:خمسةسلمةبنيمنالخزرجمناليهفخرج؟لهمفاذن،قتلهفي!ح!اللهرسولفآستأذنوا،بخيبروهو
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أشودبنوخزاعيئ،ربعيئبنالحارثقتادةوإبو،أنيسبنوعبدالله،سنانبنومسعود،عتيكبنعبدالله

وأوليدايقتلواانعنونهاهم؛عتيلثبنعبدالله!لااللهرسولعليهموامر،فخرجوا،أسلممنلهمحليف

أهله،على5أغلقوالاالدارفيبيتايدعوافلم،ليلاالحقيقأبيابندارإتواخيبرقدموااذاحتىفخرجوا،امرأة

إليهمفخرجت،عليهفاستأذنوا،بابهعلىقامواحتىفيهافاشندوا:قال،عجلةاليهالهعليةفيوكان:قال

:قال،عليهفاذخلوا،صاحبكمذاكم:قالت،الميرةنلتمسالعربمنناس:قالوا؟انتممن:فقالت،امرإته

فصاحت:قالت،وبينهبينناتحولمجاولةدونهتكونإنتخؤفأالحخرةوعليهاعليناأغلقناعليهدخلنافلما

فبطئةكأنهبياضهالاالليلسوادفيعليهيدلنامافوالله،باسيافنافراشهعلىوهووانجتدرناه،بناففرهتامرأته

،يدهفيك!ع!رالقهرسولنهييذكرثم،سيفهعليهايرفعمناالرجلجعلامراتهبناصاحتولما:قال،ملقا:

حتىبطنهفيبسيفهآنيسبنعبداللهعليهتحاملباسيافنا،ضربناهفلما:قال،بليلمنهالفرغناذلكولولا

سيءرجلأعتيكبنعبداللهوكان،وخرنجنا:قال،حسبيحسبي:أي،قطنيقطني:يقولوهو،أنفذه

بهناتيحتىوحملناه-هشامابنقالفيما؛رنجله:ويقال-شديداوثئايدهفوثئتالدرجةمنفوقع:قال،البصر

رجعوايئ!وااذاحتى:قال،يطلبونناوجهكلفيواشتذوا،النيرانفاوقدوا:قال،فيهفندخلعيونهممنمنهرا

لنافقال:قالمات؟قداللهعدؤباننغلمبانلناكيففقلنا-::قال،بينهميفضيوهوفاكتنفوه،صاحبهمالى

حولةيهودورجالامرأتهفوجدت:قال،الناسفىدخلحتىفانطلق:قال،لكمفاتظرأذهبأنا:منارجل

نفسي،أكذبتثمعتيلثابنصوتسمغتلقدوالفهاما:وتقولوتحدثهم،وجههفيتتظرالمضباحيدهاوفي

منسمعتفما،يهودوالهفاظ:قالتثم،وجههفيتنظرعليهأقبلتثمالبلاد؟بهذهعتيكابنأنى:وقلت

لمج!اللهرسولعلىفقدمناصاحبنافاحتملنا،الخبرفاخبرناجاءناثم:قالمنها،نفسيالىإلذكانتكلمبما

:قالاسيافكم""هاتوا:لمجحاللهرسولفقال:قال،يدعيهكلنا؟قتلهفيعندهواختلفنا،اللهعدوبقتلفاخبرناه

."الطعاماثرفيهارى،قتله"هذا:أنيبىبنعبداللهلسيففقال،اليهافنظر،بهافجئناه

الحقيقةأبيبنوسلامالأشرفبنكعبمقتلفيحسانأبيات

الخقيقأبيبنسلأموقتلالأشرفبنكعبقتليذكروهوثابتبنحسانفقال:اسحاقابنقال

]:الكاملأمن

الاشرفابنياواتتالحقيقانجنيالاقيتهمعصاب!دزلله

مغرفعريننفيكاسدمرحأاليكمالخفافبالبيضيسرون

ذففببيض!حتفافسقوكمبلادكممحلفيأتوكمحتى

مجحفأميرلكلمستصغريننبيهمدينلنضرمستنصرين

.اسحاقابنغيرعن؛ذفف:قوله:هشامابنقال

الوليدبنوخالدالعاصبنعمرواسلام

عن،الثقفيأوسأبيبنحبيبمولىراشدعن،حبيبابيبنيزيدوحدثني:اسحاقابنقال

:قالفيهمنالعاصبنعمروحدثني:قال،الثقفيأوسابيبنحبيب
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مني،وش!معون،رأيييرونكانواقريشمنرجالأجمغتالختدقعن،الاحزابمعاتصرقنالما

فيه؟ترونفماافرارايتقدوانيمتكرا،علؤاالاموريغلومحمدأمرارىانيوالفهتعلموا:لهمفقلت

عندكنا،قومناعلىمحمدظهرفان؛عندهفنكونبالنجاشينل!حقانرأيت:قال؟رايتوماذا:قالوا

قدمنفنحنقومناظهروانمحمد،يدفيتحتبمونأنمناليناأحثيدنيتحتبمونانفانا،النجاشي

يفدىمااحثوكان،لهنهديهمالنافاجمعوا:قلت،الرأيهذاان:قالواخير،الامنهميأتينافلنعرفوا

الادم.ازضنامقاليه

الحبشة:الىيذهبونوأصحابهالعاصبنمحمرو

،الضمريأميةبنعمروجاءهاذلعندهانافوالله،عليهقدفناحتىخرنجناثمكثيرا،أدمألهفجمعنا

:قال،عندهمنخرجثم،عليهفدخل:قال،واضحابهجعفرشأنفياليهبعثهقدياللهرسولوكان

فضربت،فاعطانيهاباهوسألتهالنجاشيعلىدخلتقدلو؛الضمريأمئةبنعمروهذا:لأصحابيفقلت

عليهفدخلت:قالمحمد،رسولقتلتحينعنهاأنجزأتقدأنيقريشرأثذلكفعلتفاذا،عنقه

أيهانعم:قلت:قالشيئا؟بلادكمناليافديت،بصديقيمرحبأ:فقال،اضنعكتتكمالهفسجدت

واشتهاه.فأعجبه،اليهقربتهثم:قال،كثيرااذمااليكأفديتقد،الملك

:العاصبنلعمروالنجاشينصيحة

فأعطنيهلنا،عدؤرجلرسولوهوعندكمنخرجرجلارأيتقداني،الملكايها:لهقلتثم

قدأنهظننتضربةأنفهبهافضربيدهمدثم،فغضب:قالوخيارنا،اشرافنامناصابقدفانه؟لاقتله

تكرهأنكظنتتلووالفه،الملكأيها:لهقلتثم،منهفرقأفيهالدخفتالأرضليانشقتفلو،كسره

؟!لتقتلهموسىيأتيكانالذياكبرالناموسيأتيهرجلرسولأعطيكأنأتسألني:قال،صألتكهماهذا

الحق،لعلىواللهفانه؛واتبعهأطغي!ععرو!ياويحك:قالهو؟اكذاك،الملكأيها:فلت:قال

5.وجنودفرعونعلىموسىظهركماخالفهمنعلئوليظهرن

النجاشي:يدعلىبسلممحمرو

إلىخرجتثم،الإسلامعلىفبايغته،يدهفبسط،نعم:قال؟الإسلامعلىلهأتبايعني:قلت:قال

اسلامي.أصحابيوكتمت،،عليهكانعمارايحالوقد،أصحابي

الوليد:بنوخالدالعاصبنمحمرواجتماع

منمقبلوهو،الفتحقبيلوذلكالوليد،بنخالدفلقيت،لأشلمجم!زالقهرسولالىعامداخرنجتثم

فحتى،فأسلموالقه"صأنهـبلنبيئالرجلوان،المتسماستقاملقدوالقه:مال؟سليمانأباياأين:فقلت،مكة

بنخالدفتقدمعح!ر،اللهرسولعلىالمدينةفقدفنا:قال،لأشلمالاجئتماوالقه:قلت:فالمتى؟!

ولا،ذنبيمنتقدممالييقفرانعلىابايعكاني،القهرسوليا:فقلتدنوتثم،وبايع،فأسلمالوليد

الهجرةوالط،قبلهكانمايجثالأسلامفالط،بافي،عمرو"يا:-لمجرواللهرسولفقال:فال،تأخرماأذكر

7الإيمانبابفي()121صحيحهفيمسلم[اخرجه.انصرقتثمفبايعته:قالقبلها"،كانمماقخث
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قبلها".كانماتحثالهخرةوان،قبلهكانمايحثالأفلام"فان:ويقال:هشامابنقال

اسلما.حينمعهما،كانطلحةابيبنطلحةبنعثمانان،اتهملامنوحدثني:اسحاقابنقال

طلحة:بنومحثمانخالدفيالزبعرىلابنأبيات

]:الطويلأمنالسهميالزبعرىابنفقال:اسحاقابنقال

المقئلعندالقومنعالوملقىحلفناطلحةنجنعثماناتشد

بمحفلمثلهامنخالذوماحلفهكلمنالأتاءعقدوما

مؤثلبيبمخدمنينتغىوماتنتغيبيتكغيربيبامقتاح

المعضملب!الذهيمجاءاوعثمانهذهبغدخالداتأمننفلا

لأ0المشركونالحجةتلكوولي،الحجةذيوصذرالقغدةذيفيقريظةفتحوكان

لحيانبنيغزوة

برحيملرحرالصا!إ

بنمحمدعن،البكائيئعبداللهبنزيادحدثنا:قال،هشامبنعبدالملكمحمدابوحدثنا:قال

:قال،المطلبياسحاق

علىالأؤلىجمادىوخرج،ربيعوشفرفيوصفرا،والمحرم،الحجةذابالمدينةس!اللهرسولاقامثم

وأصحابه،عدينجنخبيبالزجيعبأصحابيطلبلحيانبنيالىقريظةبنيفتحمناشهرستةرأش

مأابنالمدينةعلىواستغمل،عنىالمدينةمنفخرج،غزةالقوممنليصيب؛الثاميريدانهواطهر

.هشامابنقالفيما؟مكثوم

ثم،محيصبىعلىثم،الشامالىطريقهعلىالعدينةبناحيةجبل؛غرابعلىفسلك:اسحاقابنقال

علىالطريقبهامشقامثم،اليمامصخيراتعلىثم،يينعلىفخرجاليسار،ذاتصفقثمالبتراء،على

واب:وغزان،لحيالنبنيمنازلوهي،غزانعلىنزلحتىسريعأ،السيرفأغذ،مكةطريقمنالمحجة

.الجبالرؤوسفيوتمنعواحذرواقدفوجدهم،ساية:لهيقالبلدالى،وعسفانأمحبين

قد6نامكةأهللرأىمحنفانهبطنا6ئا"لو:قالاراد،ماغرتهممنواخطاهمج!اللهرسولنزلهافلما

بلغاحتىأصحابهمنفارسينبعثثم،ع!نمفاننزلحتىأصحابهمنراكبمائتنيفيفخرجمكة"؛جئنا

يخ!الهرسولسمغت:يقولعبدالهبنجابرفكانقافلا،ع!اللهرسوذوراحكرا،ثمالغميمكراع

وكابة،السفروعثاءمنبالذأعوذ،حامدونلرئناالذشاءاقتائبون"آيبون:راجعأوخهحينيقول

."والمالالأهلفيالمتظروسوء،المتقلب

بنعبداللهعن،بكرأبيبنوعبدالله،قتادةبنعمربنعاصمعنلحيالنبنيغزوةفيوالحديث

مالك.بنكغب

]:الطويل[منلحيانلجنيغزوةفيمالكبنكغبفقال
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مصدقذاتدارهمفيعصبالقواتناظرواكانوالحيانبنيلوان

فيلقكالمجزةطحونامامرؤعهالسربيملأسرعانألقوا

متنققذيغيرحجافيشعابتتئعتوباراكانواولكنهم

قرليذيغزوة

:الغزوةسبب

بنحذيفةبنحضنبنعيينةأغارحتى،قلائللياليالأبهايقمفلم،المدينة-لمججاللهرسوذقدمثم

له،وامرأةغفايىبنيمنرجلوفيها،بالغابة-لمججاللهلرسوللقاحعلىغطفانمنخيلفيالفزارفيبديى

.اللقاحفيالمرأةواحتملواالزجلفقتلوا

عن،أتهملاومنبكير،ابيبنوعبدالله،قتادةبنعمربنعاصمفحذثني:إسحاقابنقال

بهمنذرمناؤلكانأنه:الحديثبعضقردذيغزوةعنحذثقدكل،مالكبنكعببنعبدالله

عبيدبنلطلحةغلامومعه،ونبلهقوسهمتوشحاالغابةيريدغدا،الأسلميئالاكوعبنعمروبنسلمة

ثمسلإ،ناحيةفيفاشرف،،خيولهمبعضالىنظرالوداعثنيةعلااذاحتى،يقودهلهفرسقمعه،الله

يردهثمفجعل،بالقوملحقحتى،السبعمثلوكان،القومآثارفييشتذخرجثم،واصباحاه:صرخ

الرجز]:منهوكأمنرمىاذاويقول،بالنبل

الرضعيومواليومالأكوغانجنوأناخذها

منهوكأمنقالثم،رمىالرميامكنهفاذا،عارضهمثمهاربا،انطلقنحوهالخيلوجهتفاذا

:الرجز]

الرضعيومواليومالأكوغانجنوأناخذها

الئهار.اؤلهوأويخكعنا:قائلهمفيقول:قال

أصحابه:فرسانعليهفيقبلبالفزعيناديلمجي!%اللهرسول

الىالخيولفترامت"،الفزعأالفزع:بالمدينةفصرخ،الاكوعانجنصياج-لمججاللهرسولوبلغ:قال

يقاذالذيوهوعمرو،نجنالمقداد:الفرسانمن-لمج!راللهرسولالىانتهىمنأول؟كان،لمجنناللهرسول

منالمقدادبعد-!راللهرسولعلىوقففارسبىاؤلكانثم،زفرةبنيحليفالأسود،نجنالمفداد:له

بنيأحد2زيدبنوسغد،الأشهلعبدبنيأحدزعوراءبنزغبةبنوقشبنبثنربنعئاد:الأنصار

أخومحصننبنوعكاشة،فيهيشك،الحارثبنحارثةبنيأخوظهييربنوأسيد،الأشهلعبدبنكغب

بنيأخوربعيئبنالحارثقتادةوابو،خزيمةبنأسدبنياخونضلةبنومحرز،خزيمةبناسدبني

زريتي.بنيأخوالضامتبنزيدبنعبيدوهوعئافيوابو،سلمة

القومطلبفي"اخرفي:قالثم-بلغنيفيما-زيدبنسغدعليهمامرجمرواللهرسولالىاجتمعوافلما

ابا"يا:عئاشلابي-زريتيبنيمنرجاليعنبلغنيفيما-!ك!فهاللهرسولقالوقد"الناسفيالحقكحتى

الله،رسوليا:فقل!:عئاشأبوقال"بالقومنلحقمتكاقرسهورجلاالفرسهذااعطيتلو،عيا!ثس
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رسولأقفعجبت،طرحنيحتىذراعاخمسينبيجرىمافوالله،الفرسضربتثئم،الناسافرسأنا

نأزريتيبنيمنرجالفزعم!!الناسأفرسانا:أقولوأناإ"متكأدرسأعطيته"لو:يقولمجنتنالقه

وكان،خلدةبنقي!بنماعصبنعائذأو،ماعصبنمعاذعئاشيىابيفرساعطىعحي!اللهرسول

حارثة،بنيأخاظهيبربنأسيدويالرح،الثمانيةأحدالاكوعبنعمروبنسلمةيعدالناسوبعضثامنا،

فخرج،رجليهعلىبالقوملحقمنأولكانقدفارسا،يومئذسلمةيكنولم،كانذلكاكبأعلموالله

تلاحقوا.حتىالقومطلبفيالفرسان

فيقتلونه:بالقوميلحقنضلةبنمحرز

بنيأخونضلةبنمحرزبالقوملحقفارساؤلان:قتادةبنعمربنعاصمفحدثني:إسحاقابنقال

بنلمحمودفرسقجالكانلماالفزعوان،قمير:لهويفال،الأخرم:لمحرفييقالوكان،خزيمةبنأسد

الأشهل-عبدبنينساءمن4نسافقالجاما،صنيعافرساوكان-الخيلصاهلةسمعحين-الحائطفيمسلمة

؟الفرسهذاتركبأنفيلكهل،قميريا-:فيهمربوطهونخلبجأعالحائطفييجولالفرسراينحين

نأيلبثفلم،عليهفخرج،اياهفأعطينه،نعم:قال؟!ع!وبالمسلميناللهبرسولللحقثم،ترىكمافانه

بكميلحقحتىاللكيعةبنيمعشرياقفوا:قالثم،ايديهمبينلهمفوقفالقومادركحتىبجمامهالخيلبذ

فلم،الفرسوجال،فقتلهمنهمرجلعليهوحمل:قال،والانصارالمهاجرينمنادباركممنوراءكممن

.غيرهالمسلمينمنيقتلفلم،الاشهلعبدبنيآريةعلىوقفحتىعليهيقدز

منواحدغيرذكرفيما؟المدلجيئمجرفيبنوفاصمحرفيمعالصنسلمينمنيومئدوقتل:هشامابنقال

العلم.أهل

المسلمين:أفراسأسماء

اللمة.ذاتمحمودفرساسموكان:إسحاقابنقال

سبحة،:ويقال،بعزجةالمقدادفرسواسملاحقا،زيدبنسعدفرساسموكان:هشامابنقال

وفرس،لماعبشبربنعئادوفرس،حروةقتادةابيفرسواسم،الفمةذومحصنينجنعكاشةفرسواسم

جلوة.عئاشيىأبيوفرس،مسنونظهييربناسيد

علىكانإنمامحرزاان،مالكبنكعببنعبداللهعن،أتهملامنبغضوحذثني:اسحاقابنقال

.الجناحواشتلبمحرز،فقتل،الجناح:لهيقالمحصنننجنلعكاشةفرسيى

المشركين:قتلئ

وغشاه،حضننبنعيينةبنحبيبسلمةبنيأخوربعيئنجنالحارثقتادةأبوقتلالخيلتلاحقتولما

المسلمين.فيع!اللهرسولوأقبل،بالناسلحقثم،برده

.مكتومأمابنالمدينةعلىواستعمل:هشامابنقال

فقال،قتادةأبوقتل:وقالوا،الناسفاسترجع،قتادةابيببردمسخىحبيبفاذا:إسحاقابنقال
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".صاحبهأنهلتعرفوابردهعليهوضع،فتادةلأبيقتيلولكنه،قتادةبأبي"لي!!رو:اللهرسول

بالرمح،فانتظمهماواحد،بعييرعلىوهما،اوبابىبنعمرووابنهاؤبارامحصنيبنعكاشةوادرك

.اللقاحبعضواستنقذواجميعأ،فقتلهما

وأقام،ع!فهاللهرسولفنزل،الناسبهوتلاحق،قربذيمنبالجبلنزلحتىمج!اللهرسولوسار

بقيةلاستنقذترجلمائةفيسرحتنيلو،الفهرسوليا:اكوعبنسلمةلهوقال،وليلةيوماعليه

فقمتسم"،غطفانفيليغبقونالآن"انهم-:بلغنيفيما--جاللهرسولفقال،القومباعناقوأخذت،السرح

حتىقافلاع!فهاللهرسولرجعثمعليها،واقامواجزورا،رجلمالةكلفيأصحابهفييك!هالكرسول

المدينة.قدم

الغفارية:المرأةانفلات

فرغتفلماالخبر،فأخبرته،عليهقدمتحتىب!الكرسولابلمنناقهعلىالغفارىامراةوأقبلت

ثملمج!اللهرسولفتبسم:قالعليها،اللهنخانياناتحرهاأنلقهنذزتقداني،اللهرسوليا:قالت

لافيماولااللهمغصيةفينذرلاانهتتحرينها؟ثمبها،ونخالمحليهااللهحملكأنجزيختهاما"بئس:قال

".اللهبركةعلىأهلكالئفازجس،ابليمنناقةهيانما،نفلكين

بنالحسنعن،المكيالزبيرابيعن-جن!اللهرسوللهاقالوماتالتوماالغفاركنامرأةفيوالحديث

البصركن.الحسنأبي

قرد:ذييومفي"لابتبنلحسانقصيدة

حسانقولقردذييومفيالسغرمنقيلمماوكان

نسورهاومسقلاتتائذيلولا

مدججكليخملنللقينكم

انناالئقيطةاؤلادولسر

جحفلأوكانواثمانيةكنا

يلونهمائذينالقوممنكنا

منئالىالراقصاتوربكلأ

عرصاتكمفيالخيلنبيلحتى

وطمر؟مقفميىبكلرهوا

متونهاولاحدوابرهااقنى

ملبونةجيادناانفكذاك

تختليالحدائدبيضوسيوفنا

لحرامهعليهمالإلهاخذ

فبدلواناعمينبدايىكانوا

]:الكاملأمنثاب!ببن

التقوادفيافسسايةبجنوب

الأجدادماجدالحفيقةحامي

المقدادفوارسغداةلسلم

بدادبالرماحفشكوالجبا

جوادكلعنانويقدمون

الأطوادمخارمغرضيقطغن

والأؤلادبالملكاتونؤوب

روادعطفنمغمرفيكلفي

طرادويومبهتقاديوئم

غوادبريحمشعلةوالحرب

المرتادوهامةانحديدجنن

بالأسدادالرخمنولعزة

عبادوجوهقردذيأيام
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"لابت:بنوحسانزيدبنسعد

الىآنطلق:قالأبدا،يكلمهألأوحلفزيلإ،نجنسغدعليهغضبحئانقالهافلما:هشامابنقال

أسموافقالزويولكن،أردتذاكماوالفه:وقال،حئاناليهفاعتذرللمقداد،فجعلهاوفوارصيخيلي

الرجز]:أمنسعدابهايرضيأبياتاوقالالمقداد،

لسعدافعليكمكناءذاأوالج!لداالأشدإرذتماذا

هدايهذلازيدنجنيسغد

شيئا.يقنولمسغد،منهيقبلفلم

قرد:ذييومفي"لابتبنلحسانأخرىقصيدة

]:المتقاربأمنقردذييومفيثابتبنحسانوقال

قصورا؟فيهايهدمسوفبأنزارهااذ".-!ظن

كبيراأمراسنقنم:وقلتمصدقتهكتتمافأكذنجت

زئيرافيهاللأشدوانستززتهااذالمدينةفعقت

حصيراملطعنيكشفواولمالنعامكشدسراعافوئوا

أميراالينابذاكأخبستطثالمبرسولعليناأمير

منيرامضيئاكتابأويتلوجاءهمانصدقرشوذ

قرد:ذىيومفيمالكبنلكعبقصيدة

]:الطويلأمنللفوارسفردذييومفيمالكبنكعبوقال

؟الفوارسفيمثلهملسناالخيلعلىائناالهـففيطةأولادأتحسب

المداعسالرماحعتدنتثنيولاسئةالقتلنرىلااتاسوانا

المتشاوسالأبلخراسونضربالذرىقمعمنالضيفلنفريوانا

المتقاعسنخوةيسليبضرباتتخوااذاالمغلمينكماةنرد

مخال!الغضاةكسرحانكريبمماجدالحقيقةحاميفتئبكل

القوانستحتالهامتقذببيضوتلادهماخسابهمعقيذودون

التمارسيومالإخوانفعلبمالقيتهممااذابدربنيفسائل

المجالسفياخباركمتكتمواولالقيتممنفاضدقواخرنجتهممااذا

يمارسلمماالضدرفيوحربهخادرمخالبعنزللناوقولوا:

زيد.ابو؛الضيفلنقريوانا:بيتهأنثدني:هشامابنقال

قرد:ذييومفيالجشميعارضبنلشدادقصيدة

بقعيينةوكان،حصننبنلعيينةقردذييومفيالجشميئعارضبنشدادوتال:اسحاقابنتال

]:المقاربأمنمالكبأبييكنىحصني
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تقتلمدبرةوخيلكماللثأباكرزتفهلأ

المقفلبعدقدوهيهاتعسجبرالىافييابذكزت

يرسلاذاالفضاءمسحميع!ذانقسكوطمتت

المزجلاضطرمكماجاشلالسمااليكقئضتهإذا

الأولالاخريتظرلمءافيهعبادعرقتمفلما

أسهلوااذاالكماةطرادعودواقدفوارسعرقتم

يتزلوايطردواوانفضاحابهمتشقىالخيلطردوااذا

الضيقلاخلصهابالبيضمانمعاسواءفيفيغتصموا

ستسنهشعبانفيبالفرنسيع،الفصطلقبنيغزوة

منالمصطلقبنيغزاثمورجبا،الاخرةجمادىبعضبالمدينةلمج!نجاللهرسولفاقام:إسحاقابنقال

ست.سنةشعبانفي،خزاعة

الليثيئ.عبدالدبننميلة:ويقال،الغفاريذزأباالمدينةعلىواستغمل:هشامابنقال

حئان،بنيحىبنومحمدبكر،ابيبنوعبدالله،قتادةبنعمربنعاصمفحدثني:إسحاقابنقال

له،يخمعونالمضطلقبنيأن-جمروالدرسولبلغ:قالوا،المضطلقبنيحديثبعضحدثنيقدكل

ع!،ال!هرسولسمعفلمالمجرو،اللهرسولزؤجالحارثبنتجونريةأبوضرابىابيبنالحارثوقالدهم

الناسفتزاحف،الساحلالىقديخدناحيةمن،المريخسغ:لهيقاللهمماءعلىلقيهمحئى،إليهمخرج

واموالهم،ونساءهمأبناءهملمجوالقهرسولونفل،منهمقتلمنوقتل،المضطلقبنيالقهفهزمواقتتلوا،

له:يقالبكربنليثبنعامربنعوفبنكلببنيمنالمسلمينمنرجلاصيبوقد،عليهفأفاءهم

فقتلهالعدؤ،منأنهيرىوهو،الصامتبنعبادةرفطمنالأنصارمنرجلاصابه،صبابةننهشام

خطأ.

والفتنة:سلولابن

غفاربنيمنلهاجيرالخطاببنعمرومع،الناسواردةوردتالماءذلكعلى-!اللهرسولفبينا

بنعوفبنيحليفالجهنيئوبربنوسنانجهجاهفازدحم،فرسهيقودمسجود،بنجفجاه:لهيقال

المهاجرين.معشريا:جفجاهوصرخالأنصار،مغشريا:الجهنيئفصرخفافتتلا،الماء،علىالخزرج

أوقد:فقال،حدثغلاثمأرقمبنزيدفيهم،قومهمنرفطوعندهسلولأبنأبيئبنعبدالقهفغضب

سفن:الاؤلقالكماالاهذهقريشوجلابيباعذناماواللهبلادنا،فيوكاثرونانافروناقدفعلوها؟!

منحضرهمنعلىأقبلثمالأذذ،منهاالأعرليخرجن،المدينةالىرجغنالئنوالقهأما!يأكلككلبك

أمسكتملووالفهأما،أموالكموقاسمتموهم،بلادكمأحللتموهم؟بأنفسكمفعلتمماهذا:لهمفقال،قومه

وذلكجمد،الدرسولإلىبهفمشى،ارقمبنزيدذلكفسمع،داركمغيرإلىلتحرلوابأيديكمماعنهم

بشبربنعئادبهمر:ففالالخطاببنعمروعندهالخبر،فأخبره،عدؤهمنع!هالدرسولفراغعند
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رلكنلا،،أصحابهيقتلمحمداأنالناستحدثادا،عمريا"فكيف:!كجتاللهرسوللهفقالفليقتلإ،

بنعبداللهمشىوقد،الئاسفارتحلفيها،يرتحلعخحاللهرسوليكنلمساعيمافيوذلك"،بالرحيلأدن

ماقلتمابالفهفحلف-منهسمعمابلغهقدأرقمبنزيدأنبلغهحين-جميرراللهرسولالىسلولابنائي

منالأنصارمن!كحتاللهرسولحضرمنفقالعظيما،شريفاقومهفيوكان،بهتكلمتولا،قال

علىحدبا؟الرجلقالمايحفظولم،حديثهفياوهمقدالغلاميكونانعسى،اللهرسوليا:اصحابة

عنه.ودفعأسلولابنابيابن

عليه،وسلمالنبوةبتحيةفحئاهحضيربناسيدلقيهوسار،ىلمجفاللهرسولاستقلفلما:اسحاقابنقال

ع!ه:اللهرسوللهفقالمثلها،فيتروحكنتمامنكر؟ساعهفيرحتلقدوالقه،اللهنبييا:قالثم

قال؟وما:قا)،أبئي"نجن"عبدالله:قال؟!اللهرسولياصاحبوأي:قال؟إ"صاحبكمقالمابلغك"ارما

منهاتخرجه،والله،اللهرسوليافانت:قال"الأذلمتهاالأعزاخرجالمدبنةالىرجعان6نه"زعم:قال

وإن،بكاللهجاءنالقدفوالله،بهارفق،الفهرسوليا:قالثمالعزيز،وأتتالذليلوالفههو،شئتان

ملكا.استلنتهقدائكليرىفائه؛ليتؤجوهالخرزلهلينظمونقومه

حتىذلكيومهموصذر،أصبححتىوليلتهم،أفسىحتىذلكيومهمبالناسع!ي!اللهرسولمشىثم

ذلكفعلوإنمانيامأ،فوقعواالارضمسقوجدواانيلبثوافلم،بالناسنزلثم،السمسآذتهم

ابيئ.نجنعبداللهحديثمنبالاضكانالذيالحديثعنالناسليشغل-لمجحاللهرسول

بفعاء،:لهيقالالنقيعفويقبالحجازماءعلىنزلحتىالحجازوسلك،بالناسع!ن!القهرسولراحثم

"لا:!كج!اللهرسولفقالوتخؤفوها،آذتهمشديدةريحالناسعلىهئت!كحتاللهرسولراحفلما

التابوتبنزيدبنرفاعةوجدواالمدينةقدموافلماالكفار"،عظماءمنعطيبملموتهئثفانمانخافوها؛

.اليومذلكفىمات-للمنافقينوكهفايهود،عظماءمنعظيماوكان-قينقاعبنيأحد

أخذ،نزلتفلما،امرهمثلعلىكانومنأبيئابنفيالمنافقينفيهااللهذكرالتيالسورةونزلت

باذنه".اللهأوفىائذي"هذ:قالثم،ارقمبنزيدبأذن!كج!اللهرسول

أبيه.امرمنكانالذيأئينجنعندالقهبنعبداللهوبلغ

أبيه:قتلفياللهرسوليستأذنأ.ىبنعبداللهبنعبدالله

القه،رسوليا:فقالمج!اللهرسولاتىعبداللهان:قتادةبنعمربنعاصمفحدثني:اسحافابنقال

إليكاحملفأنابهفمرنيفاعلا،بدلاكتتفاق،عنهبلغكفيماابيبنعبداللهقتلتريدأنكبلغنيانه

غيريبهتأمرأنأخشىواني،منيبوالدهابررجلمنلهاكانماالخزرجعلمتلقدفوالله،راسه

بكافبر؟مؤمنارجلافأقتل،فاقتله؛الناسفييمشيأبيبنعبداللهقاتلالىأنظرنفسيتدعنيفلا،فيقتله

أحدثإذاذلكبعدوجعلمعنا"،بقيماصحبنهرنحـنبهنترفق"بل:-لمجهاللهرسولفقالالنار،فأدخل

حين-الخطاببنلعمرجمنرراللهرسولفقال،ويعنفونهويأخذونهيعاتبونهالذينهمقومهكان،الحدث

لوانفلهلأزعدت،اقتله:ليقلتيومتتلتهلوواللهاماعمر؟!ياترى"كيف-:شأنهممنذلكبلغه

.أمريمنبركةاعظم-جرواللهرسوللافرعلمتواللهقد:عمرقال:قاللقتلثه"بقتلهاليومامرتها
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أخيه:قاتلفيوكلمتهصبابةبنمقيسأمر

جئتك،اللهرسوليا:فقال،يظهرفيمامسلمامكةمنصبابةبنمقيسوقدم:اسحاقابنقال

عندفاقام،صبابةبنهثاماخيهبدبة!القهرسوللهفأمرخطأ،قتل،أخيديةاطلبوجئتكمسلما،

[منيقولهشعبرفيففالمزتدا،مكةالىخرجثم،فقتلهأخيهقاتلعلىعداثمكثيبر،غير-يخي!اللهرسول

:]الطويل

الاخادعدماءثوبيهتضرجمسندابالقاعماتقذانالئفسشفى

المضاجعوطاءفتحمينيتلئمقتلهقنلمنالنقسهموموكانت

راجعآؤلالأوثانالىوكتتثؤرتيوأذركتوتريبهحللت

فارعازبابالنجاربنيسراةعفلهوحملتففرابهثأزت

]:البسيط[منإيضاصبابةبنمقيسوقال

وينصرم5يغلوالجوفناقعمنوشللهاباءتضربةجللته

ظلموااذابكبربنيتأمننلا:اسزتهتقشاهوالموتفقلت

المصطلق:بنييومالمسلمينشعار

أمت.أمتمنصور،يا:المضطلقبنييومالمسلمينشعاروكان:هشامابنقال

المصطلق:بنيقتلى

عليه-اللهرضوان-طالبأبيبنعليئوقتل،نامقيومثذالمصطلقبنيمنوأصيب:اسحاقابنقال

أحيمر.أوأحمر:لهيقالفرسانهممنرجلاعوفبنعيدالرحمنوقتل،وابنهمالكا:رجلينمنها

:الحارثبنتجويريةوأمرالمصطلقبنيسبايا

منيومئذأصيبفيمنوكان،المسلمينفيقسمهفشاكثيراسبيامنهمأصابقد!اللهرسولوكان

جميي!.اللهرسولزوجضرابىأبيبنالحارثبنتجويريةالسبايا

عنهااللهرضي-عائثةعنالزبير،بنعروةعنالزبير،بنجعفربنمحمدوحدثني:اسحاقابنقال

بنلثابتالسهمفيالحارثبنتجويريةوقعت،المصطلقبنيسباياجمضالقهرسولقسملما:قالت-

أخذتالااحديراهالاملأحةحلوةامرأةوكانتنفسها،علىفكاتبته،لهعملانجنأو،الشفاسبنقيس

بابعلىرايختهاأنالأهومافوالقه:عائثةقالتكتابتها،فيتستعينه!روالقهرسولفاتت،بنفسه

جويريةأنا،اللهرسوليا:فقالت،عليهفدخلت،رايتماجمرومنهاسيرىأنهوعرفتفكرهتها،حجرتي

السهمفيفوقغت،عليكيخفلمماالبلاءمنأصابنيوقذ،قومهسئدضرايىأبينجنالحارثبتت

:قال،كتابتيعلىأستعينكفجئتك،نقسيعلىفكاتبته،لهعئملانجنأو،الشماسنجنقيسنجنلثابت

قالت:وأتزوجك"كتابتكعتك"أفضي:قالالقه؟رسولياهووما:قالتذلك؟إ"منخيرفيلك"فهل

جويريةتزؤجقذجمرواللهرسولأنالناسالىالخبروخرج:قالتنعلت"،أقذ:قال،اللهرسوليانعم

أعتقفلقذ:قالت،بأيديهمهاوأزسلوا،يالفهرسولأضهار:الئاسفقال،ضرابىأبيبنالحارثبنت
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منها.بركةقومهاعلىاعظمكانتافراةاعلمفما،المضطلقبنيمقبيتأفلمائةائاهابتزويجه

،الحارثبنتجونريةومعهالمضطلقبنيغزوةمنع!اللهرسولانصرفلما:ويقال:هشامابنقال

لمجراللهرسولوقدمبها،بالاحتفاظوامره،وديعةالانصارمنرجلالىجونريةدفع،الجيشبذاتوكان

بهاجاءالتيالإبلالىنظربالعقيقكانفلما،ابنتهبفداءضرارأبيبنالحارثابوهافأقبل،المدينة

يا:وقال،ىجمالنبيإلىأتىثم،العقيقشعابمنشعبفيفغئبهمامنها،بعيرينفيفرغبللفداء،

شعبفيبالعقيقغيبتهمااللدانالبعيران"فأين!:اللهرسولفقالفداؤها،وهذاانجنتياصبتممحمد،

ذلكعلىاطلعما،فوالله،اللهرسولمحمدوأنكاللهالاالهلاأناشهد:الحارثفقالوكذا؟إ"كذا

فدفعبهما،فجاء،البعيريخنالىوأرسل،قومهمنوناس،لهابنانمعهواشلمالحارثفاسلم،اللهالا

أبيها؟إلى-كمالئبيفخطبهااشلامها،وحسنفاسلمت،جونريةانجنتهاليهودفعتلمجوو،النبيالىالإبل

درهبم.ازبعمائةوأضدقها،ائاهافزؤجه

بنالوليداسلامهمبعداليهمبعثع!اللهرسولان:رومانبنيزيدوحدثني:اسحاقابنقال

نأفأخبرهكج!اللهرسولالىفرجع،هابهمبهمسمعفلما،اليهركبوابهسمعوافلما،معيطأبيبنعقبة

هتمحتى،كزوهمذكرفيالمسلمونفأكثر،صدقتهممنقبلهمماومنعوه،بقتلههمواقدالقوم

القه،رسوليا:فقالوايك!ؤ،اللهرسولعلىوفدهمقدمذلكعلىهمفبينا،يغزوهمبأنع!نماللهرسول

راجعا،فاتشمر،الصدقةمنقبلنامااليهونؤذيلنكرمهاليهفخرنجنا-الينابعثتهحين-برسولكسمغنا

وفيهم:فيهتعالىاللهفانزل،لذلكجئناماووالقه،لنقتلهاليهخرنجناانافاللهلرسولزعمأنهفبلغنا

أنواغدعوآ!ندمينفعقتصمافىفئصبو(*بحئدةفوماتصيبراأنفتبث!3طبافاستماجا.كزإنام!0الذيئإجمأيها

الاية.احشالى7]6،:[المحسجرات0001دعن!تتمالأصقنكثيرفىلجع!لؤألتةرسوليخكخ

عن،عروةعن،الرهريعن،أتهملامنحدثنيكما-ذلكسفرهمنقياللهرسولاقبلوقد

أهلفيهاقال،ذلكسفرهفيعائثةمعهوكانتالمدينةمنقريباكاناذاحئى-عنهااللهرضي،عائثة

قالوا.ماالإقك

الفصطلقبنيغزوةفيالإفكخبر

الزبير،بنعروةوعنجبيبر،بنسعيدوعن،وئاصبىبنعلقمةعن،الزهريحدثنا:اسحاقابنقال

منلهأؤعىكانالقوموبغض،الحديثهذابعضحدثنيقدكل:قال،عتبةبنعبداللهبنعبيداللهوعن

.القومحدثنيالذيلكجمغتوقد،بعض

عائثة،عن،ابيهعنالزبير،بنعبداللهبنعئادبنيحيىوحدثني:اسحاقبنمحمدقال

ماالإفكأهلفيهاقالحيننفسهاعن،عائثةعن،عبدالرحمنبنتعمرةعنبكر،أبيبنوعبدالله

عنهاكانوكل،صاحبهيحدثلممابغضهميحدثجميعأ.،هؤلاءعنحديثهـافيدخلقدفكلقالوا،

سمع.بماعنهاحدثفكلهم،ثقة

نسائه:باحدىالخروجفيواللهرسولعادة

كانتفلما،معهبهاخرجسفمهاخرجفأيتهن؛نسائهبينأقرعسفرااراداذايكندءاللهرسولكان:قالت
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ع!ؤ،اللهرسولبيفخرج،معهعليهنسهميفخرج،يضنعكانكمانسائهبينأقرعالمضطلقبنيغزوة

جلستبعيريليرخلاذاوكتت،فيثقلنالفحميهيخهنلمالعلقيأكلنانماذاكاذالنساءوكان:قالت

فيضعونهفيرفعونه،الهودجباشفلفيأخذون،ويحملوننيلييرخلونالذينالقومياتيثم،هودجيفي

منع!ؤاللهرسولفرغفلما:قالت،بهفينطلقونالبعيربرأسيأخذونثم،بحبالهفيشدونهالبعير!رعلى

الناسفياذنثم،الليلبغضبهفباتمنزلأنزل،المدينةمنقريباكانإذاحتىقافلا،وخهذلكسفره

بالرحيل.

:القومعنعائشةتأخرسبب

منانسلفرغتفلما،ظفابىجزعفيهليعقدعنقيوفي،حاجتيلبغضوخرنجت،الناسفارتحل

الرحيل،فيالناسأخذوقد،أجدهفلمعنقيفيألتمسهذهبتالرخلالىرجغتفلما،أذريولاعنقي

لييرحلونكانواالذينخلافيالقوموجاء،وجدتهحتىفالتمسته،اليهذهبتالذيمكانيالىفرجغت

علىفشذوهفاحتملوه،أضنعكتتكمافيهأنييظنونوهمالهودجفأخذوا،رحلتهمنفرغواوقدالبعير

ولاداعمنفيهوماالعسكرالىفرجغت،بهفانطلقواالبعيربرأسأخذواثم،فيهأنييشكواولمالبعير،

افتقدتقدلوأنوعرقت،مكانيفياضطجغتثمبجلبابيفتلققت:قالت،الناسانطلققد؛مجيب

عنتخففكانوقد،ال!لميئالمعئىبنصقوانبيمزاذلمضطجعةانيفوالقه:قالت،اليلرجع

نأقبليرانيكانوقد،عليوقفحتىفأقبل،سواديفرأى،الناسمعيبتفلم،حاجاتهلبغضالعسكر

فيمتلففةوأنا!ىلمجتاللهرسولظعينة،راجعوناليهوانالفهانا:قالرانيفلما،الحجابعلينايضرب

عئي،واستأخر،ازكبيفقالالبعيرقربثم،كلمتهفما:قالتالفه؟يرحمكخلفكما:قال،ثيابي

حتىاقتقدتوما،الناسأدركنامافوالفه،الناسيطلبسريعافانطلقالبعير،برأسوأخذفركنت:قالت

وواللهالعسكر،فازتعجقالوا،ماالإقكأهلفقال،يقودنيالرجلطلعاطمأنوافلما،الناسونزلأضبحت

ذلك.منبشيئءأعلمما

المدبنة:وصولهابعدعائشةمرض

الحديثانتهىوقدشيء،ذلكمنيبلغنيولا،شديدةشكوىاشتكيتأنألبثفلمالمدينةقدفناثم

جم!اللهرسولمنأتكزتقدانيإلاكثيرا،ولاقليلامنهلييذكرونلاأبويوالىي!اللهرسولالى

ذلكفأنكرت،تلكشكوايفيبيذلكيقعلفلم،بيولطفرحمنياشتكيتاذاكتت؟بيلطفهبغض

عبدبنتزينبواسمها،رومانأموهي:هشامابنقال-تمرضنيأميوعنديعليدخلاذاكان،منه

ذلك.علىيزيدلاتيكم؟"!كيف:قال-كنانةبنمالكبنغتمبنفراسبنيأحددهمان

جفائهمنرأيتمارأيتحين-القهرسوليا:فقلت،نفسيفيوجدتحئى:قالت:إسحاقابنقال

بشيءليعلمولاأميالىفانتقلت:قالتأعليك"لا:قال،فمرضتنياميإلىفانتقلتأذتتلو-لي

الكنفهذهبيوتنافينتخذلاعربا،قوماوكنا،ليلةوعشرينبضعبعدوجعيمننقهتحتى،كانمما

كليخرجنالنساءكانتوانما،المدينةفسحفينذهبكناانماونكرهها،نعافها،الاعاجمتئخذهاالتي
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بنالمطلببنرهمابيبتتمسطحأمومعيحاجتيلبغضليلةفخرنجت،حوائجهنفيليلة

قالت:،!هالصديقبكرأبيخالةتيبمبنسعدبنكغببنعامربنصخربتتأفهاوكانت،منانيعبد

قالت:-عوفواسمه،لقحثوممنمطح-مسطحتعس:فقالتمرطها،فيعثرتاذمعيلتمشيائهافوالقه

أبيبنتياالخبربلغكاوما:قالتبدرا،شهدقدالمهاجرينمنلرجلقلتماالقهلعمربئس:قلت

كانأوقذ:قلت:قالت،الإفكأهلقولمنكانبالذيفاخبرتنيالخبر؟!وما:قلت:قالتبكر؟!

مافوالفه،ورجغتحاجتيأفضيانعلىقدزتمافوالفه:قالت،كانلقدوالفه،نعم:قالتهذا؟!

بماالناستحدث،لكاللهيقفر:لأميوقلت:قالت،كبديسيضدعالبكاءأنظنتتحتىانجكيزنت

امراةكانتلقلمافوالله،السأنعليكخفضي،بنيةأي:قالتشيئا،ذلكمنليتذكرينولابهتحدثوا

الناسفيجم!اللهرسولقاموقد:قالتعليها،الناسوكمركثرنالأضرائرلهايحبهارجلعندحسناء

اهليفييوذوننيرجاليبالما،-الناس"ايمها:قالثم،عليهوأثنىالقهفحمد،بذلكأعلمولايخطبهم

الآمنهعلمتماوالقهلرجلذلكوبقولونصنرا،الأمتهمعلفتماوالقه،الحقغيرعليهموبقولون

فيسلولابنأبيئنجنعبدالقهعندذلككبروكان:قالتمعي"وهوالأبيوتيمنبيتايدخلوماخيرا،

عندكانتجحشيىبنتزينب%ختهاأنوذلك،جحشبتتوحمنةصنطحقالالذيمعالخزرجمنرجالي

تعالىالقهفعصمهازينبفأماغيرها،عندهالمنزلةفيتناصينيامرأةنسائهمنتكنولم!،الهرسول

فشقيتلأختها،تضادنياشاعتماذلكمنفأشاعت،جح!ثبىبتتحمنةوأماخيرا،الاتقلفلمبدينها،

بذلك.

الاوسمنيكونواان،اللهرسوليا:حضيربناسيدقال؛المقالةتلكىرواللهرسولقالمافلما

قالت:،اعناقهمتضربانلافلائهمفوالقه،بافركفمرناالخزرجمناخواننامقيكونواهـان،نكفكهم

أما،اعناقهمنضربلاالقهلعمر،كذنجت:فقال-صالحارجلايرىذلكقبلوكان-عبادةبنسعدفقام

فقالهذا،قلتماقومكمنكانواولو،الخزرجمنأنهمعرقتقدانكالاالمقالةهذهقلتماوالقه

بينيكونكادحتى،الناسوتثاور:قالت،المنافقينعنتجادلمنافقولكئك،الفهلعمركذبت:اسيد

طالبأبيبنعليفدعا:قالت،عليفدخلجمتاللهرسولطونزلشر،والخزرجالأوسمنالحيينهذين

الله،رسوليا:قالثم،وقالهخيراعليفأثنىاسامةفأمافاستشارهما،زيدنجنواسامةعليهاللهرضوان

رسوليا:قالفانهعليئواما،والباطلالكذبوهذاخيرا،الامنهمتغلمولاأخيراالانغلمولاافلك

-يئاللهرسولفدعا،ستضدقكفائهاالجاريةوسل،تستخلفأنعلىلقادرهـانكلكثيز،النساءان،القه

-جي!اللهرسولاضدقي:ويفولشديدا،ضربافضربهاطالبآبيبنعلياليهافقام:قالتلي!ن!الها،بريرة

فامرهاعجينياعجنكتتانيالاشيئأعائثةعلىأعيبكتتوماخيرا،الأأعلمماوالقه:فتقول:قالت

امراةوعندي،أبوايوعنديجمتاللهرسولعليدخلثم:قالت،فتاكلهالشاةفتاتيعنهفتنامتحفظهان

كانقدإنه،عائشة"يا:قالثم،عليهواثنىاللهفحمدفجلس،معيتبكيوهيانجكيواناالأنصار،من

القهفان؛القهالىفتوليالئاسيقولمماسوءاقارقتكتتفان،الفهفاتقي،الئاسقولمنبلغكقدما

شيئا،منهاحسقماحئىدفعيفقلص،ذلكليقالانالأهومافوالقه:قالت"عبادهعنالئوبةيفبل
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نفسيفيأحقركنتلا"تا،اللهوايم:قالتيتكلما،فلمع!ع!داللهرسولعنييجيباانأبويوآنتظزت

رسوليرىأنارجوكتتقدولكني،بهويصلىالمساجدفيبهيفرأقرانافيالقهيتزلأنمنشأناواصغر

فوالله،فيينزلقرانفأماخبرا،يخبرأو،براءتيمنيغلملما؛عنيالقهبهيكذبشيئانومهفي-لمجيرالله

رسولتجيبانألا:لهماقلتيتكفمانأبويارلمفلما:قالت،ذلكمنعنديأحقركانتلنقسي

دخلماعليهمدخلبيبأفلإعلمماووالقه:قالت،نجيبهبماذانذريماوالله:فقالا:قالت-ج!؟الله

أتولثلاوالقه:قلتثئم،فبكيتاستغبرتعلياشتغجماانفلما:قالت،الأيامتلكفيبكبرابيآلعلى

مالأقولق؟بريئةمنهانييعلموالفه؛الئاسيقولبماأقرزتلئنلأعلمانيوالقهابدا،ذكرتمماالفهالى

فقلت:،أذكرهفمايعقوباسمالتصنعتثئم:قالت،تصدقوننيلايقولونماأنكرتاناولئن،يكنلم

قالت:18]:ايوسف!،تصفونماشالصئشعانوألتهجميلأأفصلأ:يوسفأبوقالكماسأقولودكن

وسادةلهووضعت،بثوبهفسجي،يتغشاهكانماالقهمنتغشاهحئىمجلسهلمجي!داللهرسولبرحمافوالله

منهأنيعرفتقد،باليتولافزعتمافواللهرايتماذلكمنرأيتحينأنافأما،راسهتحتأدبممن

ىيئاللهرسولعنسريمابيدهعائثةنقسفوالذيأبوايواما،ظالميغير-وجلعز-اللهوان،بريئة

الئاس.قالماتحقيقاللهمنيأتيأنمنفرقأأتفسهمالتخرجنظنتتحئى

فجعل،شالتيويمفيالجمانمثلمنهليتحدروانهفجلس!،-لمجح،اللهرسولعنسريثئم:قالت

ثم،اللهبحمد:قفت:قالت"براءتكالذاتزلفقد،محائـةيا"انجشري:ويقول،جبينهعنالعرقيمسح

أثاثةبنبمسطحأمرثم،ذلكفيالقرآنمنعليهالفهأنزلماعليهموتلافخطبهم،الناسإلىخرج

حدهم.فضربوا-بالفاحشةأقصحمفنوكانوا-جحشبتتوحمنةثابمبنجنوحسان

بنخالدايوبأباأنالنجار،بنيرجالبعضعنيسار،بناسحاقابيوحدثني:إسحاقابنقال

الكذلث،وذلك،بلى:قالعائثة؟فيالناسيقولماتسمعألا،أيوبابايا:أيوبامامراتهلهقالتزيد

منك.خيزوالقهفعائشة:قال،لأقعلهكتتما،والقهلا:قالت؟فاعلةأيوبأمياأكنت

اتذينان):تعالىفقال،الإفكأهلمنفالماالفاحشةأهلمنفالمنبذكرالقرآننزلفلما:قالت

كتر،نوفوالن!اقيثرمنآكتميقانهماتي3لئلكزضيرهربللكمثعرأ!مبو.!تبهزعق!بةيأقيقكجاءو

قالوا.ماقالواالذينوأصحابهثابتبنحسانوذلكا]ا[النور:!،عظيملهـعذابمخهتم

واصحابه.ابيئبنعبداللهوذلك:ويقال:هامابنفال

هذا.قبلالحديثهذافياسحاقابنذلكذكروقد،أبيبنعبداللهكنرهتولىوالذي:هامابنقال

أبوقالكمافقالوا:أيا]2النور:أ،ض!بمبأنفسهتمراتمؤضمتتاتعؤمونظنحمعتمؤإذألؤلآ:تعالىقالثم

اللهعدرهوهيناونخسبؤل!علرءبم!لكملئسقايأفواهكروتقولونبألتنتكرنلقؤنمأإد:قالثم،وصاحبتهائوب

علىيتفقوكان-بكرابوقال،قالمالهاقالوفيمنعائثةفيهذانزلفلماا]5[النور:!،عظيم

لعائشةقالالذيبعدابدا،بنفعأنفعهولاابدا،شيثاصن!طحعلىأتفقلاوالفه-:وحاجتهلقرابتهصنمطح

والمشكيناق!أقىلىيؤئويمأنوال!ئعةمنكزالفضلأؤلؤايأتلأرلا:ذلكفيالقهفأتزل:فالتعلينا،وأذخل

22].[النور:!،زصمغنوزواطهلكرألتهيغفرأننحتونألارليحقحوأوتيفوأاللهممبيلفىوثمهخون
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بالكسر.فكنرهالقرانفيواما،الروايةفيوكبرهكنره:يقال:هامابنقال

حجبربنالقيسامرؤقال؛منكمالفضلاولوايألولا"منكزالفضلأؤلوايأتل)ولا:هثامابنقال

]:الطويلأمنالكتدي

مؤتلغيرتغذالهعلىنصيحردذتهألوىفيكخضبمرلثألا

له.قصيدةفيالبيتوهذا

الحسنأبيبنالحسنقولوهو،الفق!ملاولويحل!ولا"منكزالفقطأؤلؤايأتلإولا:ويفال

الألئة،منوهو226]:البقرةأ"دتبمالهتممنيؤلونإللذين:تعالىاللهكتابوفي،عنهبلغنافيما،البصري

]:البسيطأمنثابتبنحسانقال؛اليمين:والألئة

إفنادغيربرألئةمنيمجتهداالناسجميعفيمااليت

موضعها.فيالهشاءانسأذكرهالهأبياتفيالبيتوهذا

تضلوأ!(ن"لحغأدئهإيبين:وجلعزاللهكتابوفييؤتوا،ألأ:المذهبهذافييؤتوا()انفمعنى

علىتقعألأيريد:65]:الححأ"الأزض!تقعأنال!تماءو!!تسكتضلوا،الأي!ريد:176]النساء:أ

]:الخفيفأمنالحفيريمفرغابنوقال،الأرض

يزيدادعيتولامغيرا-الضفوضحفيالسوامذعرتلا

احيداانيزصذننيوالمناياضيماالموتمخافةأعطييوم

له.ابياتفيالبيتانوهذانأحيد،الأ:يريد

نفقتهمسطحالىفرجع،لياللهيقفرأنلأحثانيوالقهبلى:بكبرأبوففال:قالت:اسحاقابنقال

ابدأ.منهأنزعهالاوالقه:وقال،عليهيتفقكانالتي

"لابت:بنوحسانالمعطلبنصفوانبين

يقولكانمابلنهحين-بالسيفثابمببنح!اناعترضالمعئىنجنصقوانانثم:اسحاقابنقال

فقالمضر،منالعربمناسلموبمنفيهالمعثىبابنيعرضذلكمعشعراقالحسانكانوقد-فيه

]:البسيطأمن

البلدبيضةأفسىالفريعةوابنكثرواوقدعزوافدانجلابيبأفسى

الأسدبرثنفيمتتشباكانأوصاحبهكتتمنأمهثكلتقد

قودولايغطاهافيهديبمامنفاخذهأغدوائذيلقتيليما

بالزبدالعبرويرميفيقطئلشاميةالريحتهمثحينالبحرما

البردانعارضكفرياقريملغيظتنصرنيحينمنيبأكل!تيوما

للزشدالغئاتمنينيبواحتىأسالعهملقفانيقريشأما

الضمدللواحدكلهمويسجدوابمغزلةوالعزىائلاتويتركوا

والوكداللهبعفدويوفواح!نلهمالزسولقالماانويشهدوا
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]:الطويل[من-عتبةبنيعقوبحدثنيكما-قالثم،بالسيففضربهالمعئىبنصفوانفاعترضه

بشاعرلستهوجيتاذاغلائمفائنيعنيالسيفذبابتلن

وثبالشماسبنقيىبنثابثان:التيميئالحارثبنابراهيمبنمحمدوحدثني:اسحاقابنقال

بنيدارالىبهانطلقثم،بحبلعنقهالىيديهفجمع-حسانضربحين-المعئىبنصفوانعلى

بالسيف،حسانضربأعخبك؟!اما:قالهذا؟ما:فقال،رواحةبنعبداللهفلقيه،الخزرجبنالحارث

لا:قال؟صنعتممابشيء-لمجن!الفهرسولعلمهل:رواحةبنعبداللهلهقال،قتلهالأاراهماوالقه

حسانفدعا،لهذلكفذكروا-لمجحالفهرسولاتواثم،فاطلقه،الزجلأطلق،انجترأتلقد:قال،والله

فقال،فضربتهالغضبفاختملني،وهجانيآذاني،القهرسوليا:المعئىابنفقال،المعئىبنوصفوان

ح!تانيا"أجسن:قالثئمللأشلام"اللههداهمأققوميعلىأتشؤهتحسان"يا:لحان-لمجتناللهرسول

القه.رسوليالكهي:تالاصابك!ائذيني

لا.للإسلاماللههداكمانبغدأ:ويقال:هثامابنقال

قصروهيبيرحاء،منهاعوضأأغطاهجمفاللهرسولأن:ابراهيمبنمحمدفحدثني:اسحاقابنقال

فأعطاها،جمكلماللهرسولالعلىبهاتصدقسهلبنطلحةلابيمالأوكانت،بالمدينةاليومجديلةبني

وكانت:قال،حسانبنعبدالرحمنلهفولدثقنطيةأمةمسيرينوأعطاه،ضربتهفيحسانع!نروالقهرسول

شهيدا.ذلكبعدقتلالنساء،..ثميأتيماحصورارجلافوجدوهالمعئىابنعنسئللقد:تقولعائثة

المومنين:أمعائشةتبرئةفيحسانقصيدة

]:الطويل[من-عنهااللهرضي-عائثةثانفيقالكانالذيمنيعتذرثابتبنحسانقالثم

الغوافللحوممنغرثىوتضبحبريبةتزنمارزانحصان

زائلغيرمجدهمانمساعيكرامغالبنجنلؤيمنحيئعقيلة

وباطلسوءفيمنوطفرهاخيمهااللهطئبقدمهذبة

اناملياليسوطيرفعتفلازعمتمقذائذيقلتقدكتتفان

المحافلزينالفهءرسوللآلونضرتيحييتماووديوكيف

المتطاولسورةعنهتقاصركلهمالناسعلىعاليرتبله

ماحلبيافرىءقولولكنهبلائطليسقيلقداثذيفان

.الانصاريزيدأبيعن،عالرتبله:وبيته،بعدهالذيوالبيت،حيئعقيلة:بيته:هثامابنقال

]:الطويل[منفقابتعائثةعندثابتبنحسانبتتمدحتامرأةان:عبيدةأبووحدثني:هثامابنقال

الغوافللحوممنغرثىوتضبحبريبةتزنمارزانحصان

ابوها.لكن:عائثهفقالت

ابنقال-عائشةعلىفريتهمفيوأصحابهحسانضربفيالمسلمينمنقاللوقال:اسحاقابنقال

]:الطويل[من-وصاحبيهحسانضربفي:هثام
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ومسطحهجيراقالوااذوحمنة94افلهكانالذىحسانذاقلقد

فاترحواالكريمالعرشذيوسخطةنبيهمزؤجالغيببرنجمتعاطوا

وففمحواعمموقاتبقىمخازيفجللوافيهاالفهرسولواذؤا

تسفحالمزنذرىمققطرشابيبكأنهامحصداتعليهموصئت

ست،سنهاخرفيالخديبيه،امر

عمروبنشهيل!كوبينالفهرشولبينوالصلحالرضوانبيعهوذكر

لامعتمراالقعدةذيفيوخرجوشوالا،رمضانشهربالمدينةع!القهرسولاقامثم:اسحاقابنقال

حزبا.يريد

الليثي.عبدالفهنجننميلةالمدينةعلىواستعمل:هشامابنفال

:الناسيستنفرجملإ%اللهرسول

يخشىوهو،معهليخرجواالأعرابمنالبواديافلمقحولهومقالعربواستتفر:اسحاقابنقال

وخرج،الاعرابمنكثيرعليهفأبطا،البيتعنيصذوهأؤبحربلهيغرضواانصنعواالذيقريخشمق

وأحرم،الهديمعهوساق،العربمنبهلحقومنوألأنصارالمهاجرينمنمعهبمن-لمج!اللهرصول

له.ومعطماالبيتلهذازائراخرجانماأنهالناسوليعلم،حربهمنالناسقليأمنبالغمرة

بنمسورعن،الزبيربنعروةعن،الزهريشهاببنمسلمبنمحمدحدثني:اسحاقابنقال

يريدلا،البيتزيارةيريدالحديبيةعام-جمضالفهرسولخرج:قالا5حدثاأئهماالحكمحبنومروانمخرمة

وكان،نفيرعشرةعنبدنةكلفكانت؛رجلسبعمائةالئاسوكان،بدنةسبعينالهديمعهوساققتالأ،

وخرج:الزهريقال،مائةعشرةازبعالحديبيةاضحابكنا:يقول-بلغنيفيما-عبداللهبنجابر

يا:فقال-بسرويقال:هشامابنقال-الكعبيسفيانبنبشرلقيهبعسفانكاناذاحتىيك!اللهرصول

نزلواوقدالنمورجلودلبسواقدالمطافيلالعوذمعهمفخرجوابمسيرلسمعتقري!ثق-قدهذه،الفهرسول

كراعالىقدموهاقدخيلهمفيالوليدنجنخالدوهذاابدا،عليهمتدخلهالااللهيعاهذون،طوىبذي

وبينبينيخقوالوعليهمماذا،الحربكلثهملقذ!إقريثيويح"يا!:اللهرسولفقال:فال،الغميم

وافرين،الإسلامفيدخلوا،عليهماللهاظهرنيواقأرادوا،ائذيذلككانأصابونيهم-ف!ق،العربسائر

يظهرهحئىبهاللهبعثنيائديعلىأجاهدأزاللافوالله،قريشتظنفما،قرةوبهمقاتلوايقعلوالموان

بها؟".همائتيطريقهمغيرطريتيعلىبنايخرجرجل"من:قالثم"،السالفةهذهتتفردأوالفه

قريش:طريقغيريسلككلحاللهرسول

فسلك:قال،الفهرسولياانا:قالاسلممنرجلاأن:بكرابيبنعبداللهفحدثني:اسحاقابنقال

سهلةأرضالىوأقضواالصنملمينعلىذلكشنوقذمنهخرجوافلما،شعاببينأنجرلوعراطريقابهم

:فقال،ذلكفقالوالمااليهونتوبالقهنستقفر)قولوا:للناسع!هاللهرصولقال؟الواديمتقطععند

يقولوها!.فلماسرائيلبنىعلىعرضتائتيللحطةانها،"والفه
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فيالحمضظهريبين"اليمينذات"اسلكوا:فقال،الئاسيهالفهرسولفامر:شهابابنقال

فلما،الطريقذلكالجشفسلك:قال،مكةاسفلمنالحديخبيةمهبطالمرارثنئةعلىتخرجهمطريتي

الفه!رسولوخرج،قريشالىراكضينرجعواطريقهمعنخالفواتدالجشقترةقريشخيلرات

بخلتن،لهاهووماخلأث"ما:فقال،الناقةخلأت:الناسفقال،ناقتهبركتالمرارثيئةفيسلكاذاحتى

الاالزحمصلةفيهابنألوننيخالةالىاليومقريخشستذمحوييلا؛مكةعنالفيلحابسحبسهاولكن

.اباها"اعطيتهم

ماء:غيرعلىينزليك!اللهرسول

كنانتهمنسفمافاخرج،عليهينزلماءبالواديما،اللهرسوليا:لهقيل"اتزلوا":للناسقالثم

ضربحتىبالرواءفجاش،جوفهفيفغرزةالقلبتلكمققليبفيبهفنزل،اصحابهمنرجلافاعطاه

بعطنن.عنهالناس

رسولبسهمالقليبفىنزلالذيان:اسلممنرجاليعن،العلماهلبعضفحدثني:اسحاقابنقال

بنسلامانبنمازنبنسهمبنواثلةبنعمروبندارمبنيعمربنعميربنجندبنجنناجية!الفه

يك!.اللهرسولبذنسائقوهو،حارثةابيبنافصبنأسلم

حارثة.بنأقص:هثامابنقال

بسهمنزلتالذيأنا:يقولكانعازبنجنالبراءان:العلمافلبغضليزعموفد:اسحاقابنقال

.كانذلكاياعلمنالته،س!اللهرسول

جاريةاناسلمفزعمت،بالسهمنزلالذيهوانهظنناقد،ناجيةقالهاشعبرمنابياتااسلماتثدتوقد

الرجز]:أمنفقالت،الناسعلىيميحالقليبفيوناجيةبدلوهاأفبلتالأنصارمن

يحمدونكاالناسرايتانيدونكادلويالمائحيأئها

وئمجدونكاخيرايثنون

:ويروى:هثامابنقال

يمدحونكاالناسرايتاني

الرجز]:أمنالناسعلىيميحالقليبفيوهو،ناجيةفقال:اسحاقابنقال

ناجيه:واشميالمائحأناأنييمانيهجاريةعلمتقذ

العاديهصدورعتدطعتتهاواهيهرشافيذاتوطغنة

و!:اللهرسولالىالخزاعيورقاءبنبديلمجيء

خزاعة،منرجاليفيالخزاعيئوزقاءبنبدفياتاهيفحالقهرسولاطمأنفلفا:حديثهفيالزهريفقال

لحرمته،ومعظما،للبيتزائراجاءوانماحربا،يريديأتلمأنهفأخبرهم،بهجاءالذيماوسالوهفكلموه

تغجلونائكم،قريشمغشريا:فقالوا،قريشالىفرجعوا،سقيانبنلبشرقالممانحوالهمقالثم

كانوان:وقالوا،وجئهوهمفآئهموهم،البيتلهذازائراجاءوانما،لقتالييأتلممحمداانمحمد،على
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.العربعنابذلكتحدثولاابدا،عنوةيدخلهالافوالفهقتالأ،يريدولاجاء

كانشيئاعنهيخفونلاومشركها،مسلمها!رواللهرسولنضحعيبةخزاعةوكانت:الزهرفيقال

بمكة.

مقبلاجمتاللهرسولرآهفلما،لؤيبنعامربنياخاالأخيفبنحفصبنمكرزاليهبعثواثم:قال

لئديلقالممانحواعي!ال!هرسوللهقال،وكلمه-لمج!ماللهرسولالىانتهىفلماغادز"،رجل"هذا:قال

!رو.اللهرسوللهقالبمافاخبرهمقريشالىفرجع،واصحابه

علقمة:بنالحليسنبعثقريش

بنالحارثبنيأحدوهو،الأحابيشسئديومئدوكان،زئانابناوعلقمةبنالحليساليهبعثواثم

حتىوجههفيالهديفانجعثوا،يتأئهونقويممنهذا"ان:قالىلمج!ماللهرسولرآهفلما،كنانةبنمناةعبد

محله،عنالحيسطولمن5اؤباراكلوقدقلائدهفيالواديعزضمنعليهيسيلالهذيراىفلما"يراه

اجلس:لهفقالوا:قال،ذلكلهمفقال،راىلماإعظامأ!رواللهرسولالىيصلولم،قريشيىالىرجع

لك.علملاأعرابيئاتتفانما

قريثبى،معشريا:وقال،ذلكعندغضبالحليسان:بكرابيبنعبدال!هفحدثني:إسحاقابنقال

نفمقوالذي،لهمعظماجاءمنالقهبيتعنايصذ،عاقدناكمهذاعلىولا،حالفناكمهذاعلىماوالله

مه!:لهفقالوا:قالواحد،رجلنفرةبالأحابيشلأتفرنأولهجاءماوبينمحمدبينلتخلنبيدهالحليس

به.نرضىمالأنفسنانأخذحتىحليسياعناكف

الثقفي:مسعودبنعروةتبعثقريش

قريش،معشريا:فقال،الثقفيمسعودبنعروةب!اللهرسولالىبعثواثم:حديثهفيالزهريقال

ائكمعرفتموقد،اللفظوسوءالتعنيفمنجاءكمإذامحمدإلىبعثتموهمنمنكميلقىمارايختقداني

مناطاعنيمنفجمعت؛نابكمبالذيسمعتوقد-شمسعبدبنتلسبيعةعروةوكان-ولذوانيوالذ

مجستال!هرسولاتىحتىفخرج،بمتهبمعندناأنتماصدقت:قالوا،بنفسيآسيتكمحتىجئتكمثمقومي

انها،بهملتفضهابيضتكالىبهمجئتثمالناساوشاباجمغتمحمد،يا:فالثم،يديهبينفجلس

أبدا،عنوةعليهمتدخلهالااللهيعاهدونالنمور،جلودلبسواقد،المطافيلالعوذمعهاضرجتقدقريمثق

:فقالقاعد،ولمجداللهرسولىخلفالصديقبكروابو:قالغدا،عنكآنكشفواقدبهؤلاءلكأنياللهوايم

أما:قال"قحافةأبيانجن"هذا:فالمحمد؟!ياهذامن:قالعنه؟!نتكشفأنحن،اللأتبظرافصمق

لمجتالقهرسوللحيةيتناولجعلثم:قالبها،هذهولكنبها،لكافأتكعنديلككانتيدلولاوالفه

يدهيفرعفجعل:قالالحديد،فيىلمجم!ماللهرسولرأسعلىواقفشعبةبنوالمغيرة:قال،يكلمهوهو

:قال،إليكتصلألأقبليك!اللهرسولوجهعنيدكاكف!:ويقوليكنن!القهرسوللحيةتناولاذا

ياهذامن:عروةلهفقال،ع!اللهرسولفتبسم:قال!إإوأكلظكأفالكما!إإويخحك:عروةفيقول

بالأفس.الأسوءتككسلتوهلغدر،افي:قالثغبة"نجقالئغيرةاخيكأنجق"هذا:قالمحمد؟
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مالكبنيمنرجلاعشرثلاثةقتلاسلامهقبلشعبةبنالمغيرةانهذابقولهعروةاراد:هشامابنقال

عروةفودى،المغيرةرهطوالأحلاف،المفتولينرهطمالكبنو:ثقيفمنالحيانفتهايج،ثقيفمن

الأمر.ذلكوأصلح،ديةعشرةثلاثالمقتولين

يريدياتلمانهوأخبرهأصحابهبهكفمممابنحو-لمجفالدرسولفكلمه:الزهريقال:اسحاقابنقال

يبضقولا،وضوءهابتدرواالايتوضمالا؛أصحابهبهيصنعماراىوقد-ج!اللهرسولعندمنفقامحزبا،

قداني،قريثيىمعشريا:فقالقريشإلىفرجع،أخذوهالاشيءشعرهمنيسقطولا،ابتدروهالابصاقا

مثلقظقويمفيملكارأيتماوالقهواني،ملكهفيوالنجاشي،مفكهفيوقيصر،ملكهفيكسرىجئت

رأيكم.فرواابدا،لشيءيسلمونهلاقومارأيتولقد؛أصحابهفيمحمد

الخزاعي:أميةبنخراشدرلشالىبرسل-!رواللهرسول

إلىفجثهالخزاعيأمئةبنخراشدعالمجرواللهرسولان:العلمأهلبعضوحذثني:اسحاقابنقال

جملبهفعقروا،لهجاءماعنهاشرافهمليبلغ؛الثغلب:لهيقاللهبعيرعلىوحمله،بمكةقريش

عج!.اللهرسولاتىحتىسبيلهفخلوا،الاحابيشفمنعته،قتلهوأرادوا!رواللهرسول

!ض:النبيأخبارلاستطلاعالعيونترسلقريش

نأ:عباسابنعن،عباسابنمولىعكرمةعن،أتهملامنبعضحدثنيوقد:اسحاقابنقال

-سحر؟اللهرسولبعسكريطيفواانوامروهمرجلا،خمسينأو،منهمرجلاأربعينبعثواكانواقريشأ

وقد،سبيلهموخلى،عنهمفعفاسرواللهرسولبهمفأتيأخذا،فأخذوااحدا،اصحابهمنلهمليصيبوا

والننل.بالحجارة-حرواللهرسولعسكرفيرمواكانوا

:عفانبنعثمانيبعثواللهرسول

إني،اللهرسوليا:فقال،لهجاءماقريشأشرافعنهفيبفغ،مكةالىليبعثهالخطابنجنعمردعاثم

عداوتيقريشعرفتوقد،يمنعنيأحذكعببنعديبنيمقبمكةوليس،نفسيعلىقريشااخاف

جمماللهرسولفدعا،عقانبنعثمان؛منيبهااعزرجلعلىأدلكولكنيعليها،وغلظتياياها،

لهذازائراجاءانماوانه،لحربيأتلمأنهيخبرهمقريثبىوأشرافسفيانأبيالىفبعثه،عفانبنعثمان

لحرمته.ومعطماالبيت

نأقبلأومكةدخلحين،العاصبنسعيدبنأبانفلقيه،مكةالىعثمانفخرج:اسحاقابنقال

سماناباأتىحتىعثمانفانطلق،يخمالقهرسولرسالةبفغحتىاجارهثم،يديهبينفحملهيدخلها،

جم!رالفهرسولرسالةمنفرغحينلعثمانفقالوا،بهأرسلهما!د2اللهرسولعنفبلغهم،قريثبىوعظماء

واختبسته،ىلمج!اللهرسولبهيطوفحئىلاقعلكنتما:فقال،فطفبالبيتتطوفانشئتان:اليهم

قتل.قدعفانبنعثمانانوالمسلمينيك!ي!اللهرسولفبلغعندها،قريش
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الرضوانبيعه

البيعة:سبب

:-قتلقدعثمانانبلغهحين-قالكجالقهرسولان:بكرابيبنعبداللهفحدثني:اسحاقابنقال

،الشجرةتحتالرضوانبيعةفكانت،البيعةالىالناسع!داللهرسولفدعا"القومنناجزحتىنبرج"لا

جمحمالقهرسولإن:يقولعبداللهبنجابروكان،الموتعلىع!دالقهرسولبايعهم:يقولونالناسفكان

.الناسعتج!ال!هرسولفبايعنفر؛لاأنعلىبايعناولكن،الموتعلىيبايغنالم

قيس:بنالجدالاالبيعةعنيتخلفلم

عبداللهبنجابرفكان،سلمةبنياخوقييىبنالجدالاحضرهاالمسلمينمنأحدعنهيتخلفولم

قألمج!اللهرسولأتىثم.الناسمنبهايستترإليهاضباقدناقتهبابطلاصقااليهأتظرلكأني،والله:يقول

باطل.عثمانامرمنذكرالذي

ع!م:اللهرسولبايعمنأول

لمجمالقهرسولبايعمناؤلان:الشعبيعنخالد،أبيبناسماعيلعن،وكيعفذكر:هشامابنقال

.الأسديسنانأبوالرضوانبيعة

عفانبنلعثمانيبايع!%اللهرسول

رسولأن:عمرابن،عنمليكةأبيابنعن،لهباسنادحدثهعفن،بهاثقمنوحدثني:هشامابنقال

.الأخرىعلىيدفيباحدىفضرب،لعثمانبايع-لمج!رالله

الهدنةامر

رسولالىلؤيبنعامربنيأخاعمروبنسهيلقريثقبعثتثم:الزهريقال:اسحاقابنقال

لا،فوالله،هذاعامهعئايرجعانالأصلحهفييكنولا،فصالحهمحمداائت:لهوقالواجم!دالقه

:قالمقبلأعتج!القهرسولراهفلماعمرو،بنسهيلفأتاهابدا،عنوةعلينادخلهاانهعناالعربتحدث

فأطالتكلملمجرر،القهرسولإلىعمرونجنسهيلانتهىفلما"الرجلهذابعثواحينالضلحالقومأراد"قذ

الصلح.بينهماجرىثموتراجعا،،الكلام

:القوملصلحيتألمالخطاببنعمر

ألي!،بكرأبايا:فقالبكرابافأتىالخطاببنعمروثب؛الكتابالأيبقولمالامرالتامفلما

:قال،بلى:قال؟بالمشركينأوليسوا:قال،بلى:قال؟بالمسلميناولسنا:قال،بلى:قالالقه؟برسول

وأنا:عمرقال،القهرسولانهاشهدفانيغرزهانزنم،عمريا:بكرأبوقالديننا؟فيالدنيةنغطيفعلام

"بلى"،:قال؟ال!هبرسولالست،القهرسوليا:فقال!ر،القهرسولاتىثم،اللهرسولانهأشهد

فىالدنيةنغطيفعلام:قال"بلئ"،:قال؟بالمشركينأوليسوا:قال"بلى"،:قال؟بالمسلميناولسنا:قال

أتصذقزلتما:يقولعمرفكان:قال"يضيعنيولنأفرهأخالفلنورصولهعبدالقه"أنا:قالديننا؟
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يكونأنرجوتحتى،بهتكئضتائذيكلاميمخافةيومئذ؟صنغتالذيمنواعتقواصليواصوم

خيرا.

الصلح:محقدكتابة

الرحمنالله"بنم:اكتت:فقال،عليهاللهرضوانطالبابيبنعلييك!اللهرسولدعاثم:قال

"اكتب:لمجي!اللهرسولفقال،اللهمباسمك:اكت!تولكنهذا،اعرفلا:سهيلفقال:قال"،الرحيم

:قالعمرو"،بنسهيلاللهرسولمحمدعليهصالحماهذا:"اكتب:قالثمفكتبها،الئهم"،باسمك

رسولفقال:قال،|بيكواشماسمكاكت!تولكن؛اقاتلكلمالذرسولانكشهذتلو:سهيلفقال

عنالحربوضععلئاضطلحاعمرو،بنسهيلعبداللهنجنمحمذعليهصالحماهذا:"اكتب:!الله

بنيرقريشمنمحمدااتىمقانهعلى،بغفسعنبغضهموبك!،الئاسفيهنبأمن،سنينعثنرالناس

اسلاللاوأنه،مكفوفةمحيبةبينناوان،عل!يهيرذوهلممحمدمعممنقريخشاجاءومن،عليهمردهوبئهاذن

قريثبىعقدفييدخلاقاحثومن،فيهدخلوعفدهمحمدمحفدفييذخلاقاحبمنوانه،اغلالولا

نحن:فقالوابكبربنووتواثبت،وعهدهمحمدعقدفينحن:فقالوا،خزاعةفتواثبت-فيه"دخلوعهدهم

خرنجناقابلعامكاناذاوأنه،مكةعليناتدخلفلاهذاعامكعناترجعوانك-وعهدهمقريثبىعقدفي

بجرها.تدخلهالا،القربفيالسيوفالراكبسلاحمعكثلاثأ،بهافاقمتبأضحابكفدخلتهاعنك

عمرو:بنسهيلابنجندلأبيأمر

يرسفعمروبنسهيلابنجندلابوجاءاذعمرو؛بنوسهيلهوالكتابيكتبجمضاللهرسولفبينا

فييشكونلاوهمخرجواجمن!اللهرسولاصحابكانوقدع!،اللهرسولالىانفلتقدالحديد،في

فيجمحاللهرسولعليهتحملوماوالزجوعالصلهـحمنراواماراوافلفا،س!الذرسولراهالرؤياالفتح

إليهقامجندلاباسهيلراىفلما،يهلكونكادواحتى،عظيمامزذلكمنالئاسعلىدخل،نفسه

:قالهذا،يأتيكاققبلوبينكبينيالقضيةلجتقدمحمذ،يا:قالثم،بتلبيبهواخذ،ونجههفضرب

معشريا:صوتهباعلىيضرخجندلأبووجعل،قريثبىالىليردهويجزهبتلبيبهينترهفجعل"صدثت"

!شؤ:اللهرسولفقال،بهمماإلىالناسذلكفزاد!؟إدينيفييفتنوننيالعشركينالىارد1،المسلمين

قداناومخرجا؟فرجاالصنشضعفينمنمعكولمنلكجاعلاللهفان،واختس!بآضبر،جتدلأبا"يا

فوثب:قالبهم"نغدرلاوانا،القهعهدواعطوناذلكعلئواعطيناهمصنحا،القوموبينبينناعقذنا

مدواتما،المشركونهمفانما،جندلابايااصبر:ويقولجنبهيمشيجندلابيمعالخطابنجنعمر

بهفيضربالسيفيأخذأنرجوت:عمريقول:قال،منهالسيفقائمويدني:قال،كلبدماحدهم

القضية.ونفذت،بأبيهالرجلفضن:قال،اباه

الصلح:عقدشهود

الصديق،بكرأبو:المشركينمنورجالالصسلمينمنرجالالصلحعلىاشهدالكتابمنفرغفلما

،وقاصأبيبنوسعدعمرو،بنسهيلبنوعبدالله،عوفب!نالرحمنوعبد،الخطاببنوعمر
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كاتبهووكان،وكتب،طالبابيبنوعلي،مشركيومئذوهوحقصبنومكرز،مسلمةبنومحمود

الصحيفة.

احرامه:منيتحللاللهرسول

.الحرمفييصليوكان،الحلفيمضطرباجمضاللهرسولوكأن:اسحاقابنقال

فيبلغنيفيما-حلقهالذيوكان،رأسهفحلقجلسثم،فنحرههديهالىقامالصلحمنفرغفلما

تواثبواوحلقنحرقدياللهرسولانالناسراىفلما،الخزاعيالفضلبنأمئةبنحنراش-اليومذلك

.ويحلقونيتحرون

يومرجاذحلق:قال،عباسابنعنمجاهد،عن،نجيحابيبنعبداللهفحدثني:اسحاقابنقال

الله؟رسولياوالمقضرين:قالوا"المحلقينالفه"يرحم:يكئاللهرصعولفقال،آخرونوقصرالحديبية

قالوا:المحئقين"الذ"يرحم:قالالقه؟رسولياوالمقضرين:قالواالمحفقين"الذ"يرحم:قال

دونللمحلقينالترحيمظاهرتفلم،اللهرسوليا:فقالوا"والمقصرين"،:قال؟اللهرسولياوالمقصرين

.يشكوا""لم:قال؟المقصرين

فضة:منبرةأنفهفيجهللأ.ممطجملأيهدي!%اللهرسول

فيالحديبيةعامافدىيالهرسولان:عباسابنعنمجاهد،حدثني:نجيحأبيبنعبداللهوقال

المشركين.بذلكيغيظ،ففتيمنبرةراسهفيجفللأبيجملأهداياه

الفتح:سورةونزولك!الرسولرجوع

مكةبينكاناذاحتىقافلا،ذلكونجههمنيك!الفهرمولاتصرفثم:حديثهفيالزهريقال

نغمت!دصشضتأخروماذبكمننقذمماأفهلكلينفر!هبيافآلكفخنا)إنا:الفتحسورةنزلتوالمدينة

جلفقالالبيعةذكرالىانتهىحتىاصحابهوفيفيهالقصةكانتثم!"مستقيماعزثاويهديكعلك

بعاإوفئومقنقسيمافىيبهثف!تمانكثفعنإتذيهئمفؤقأفهيدأفهيايعوتاثمايايعونكأتذيت)ان:ثناؤه

استنفرهمحينقالثم،الأعرابمنعنهتخلفمنذكرثم"!عظيمااتجرأفسيؤفياقهعلةعهد

خبرهمعنالقصةثع"واقثوناأقولاشغلتتاالأضابمنالمظفونلك)مقولى:عليهفأبطؤوامعهللخروج

يذلؤاانبربدوتنتبعكئمذرونالةحذوهامنانرإثانطلقتزإذاائمخلفون)صسيقول:قولهالىانتهىحتى

منعليهمعرضوماخبرهمعنالقصةثم15]:الفتحأقئؤ"منألتهقال!ذلكمتتبحونافنقلافةبمم

الشديد.البأسأوليالقومجهاد

.فارس:قالعباسابنعن،رباحابيبنعطاءعن،نجيحابيبنعبداللهحدثني:اسحاقابنقال

.الكذابمعحنيفة:الشديدالباساولو:قالانه،الزهريعن،أئهملامنوحدثني:اسحاقابنقال

الشكبنةفانزلظوبهمفىمافعلمالشجرءنختيايعوفيإدأتمؤيخبعنألنهرضىالتذ:تعالىاللهقالثم

!ثيرصمغانصاللهوعدكم!صكيماعزلرأألمحهوكانيآضذوكاكثيرصومفانر!تريمافتحاوأثئهئمعليهتم
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لزوأخرى!م!نقبماصرطاويقديكئمنقمؤنبنءايةوييهونعنكغالاسأيدىكفهذهءلكتمفعجلتآخذونها

!!.تديزاشىكل!لعلىألله؟نبهأاللهأصارونذعلنهاتقدروأ

ثم،عنهوكفهممنهماصابالذينالنفر:يغني،بهممنهالظفربغدالقتالعناياهوكفهمحبسهذكرثم

لقملونبماألله؟نعليهزأطفركتمأنبعدمنمامكةببظنعغموأيذيكتمعنكغأيذيهتمكفاثذى)وهو:تعالىقال

!.محقةيتبغ(نمغكوفاواقدىاثحرارالم!بدعنمحموصطكؤوأاتذب)هم:تعالىقال!!ثمبصيزا

[:الخفيف[منثعلبةبنقي!بنيأعشىقال،المحبوس:المعكوف:هشامابنقال

غزالأمجيداءبعطفيثال!رعكفهاال!موطوكأن

له.قصيدةفيالبيتوهذا

بغيرمعزهممتهصفتمحيبكمتطوهتمأنتعلموهتملزقؤفثولنمآمؤمؤنرجالم)ولؤلا:اسحاقابنقال

عليهم.يخشهفلم،اثئمفأما،ديتهفتخرجواعلمبغيرمعزةمنهمتصيبواأن:أي،الغزم:عقر!والمعرة

بنوسلمةالمغيرةبنالوليدبنالوليدفيالايةهذهنزلت:قالأنهمجاهدعنبلغني:هشامابنقال

وأشباههم.،سهيلابنجندلوأبي،ربيعةابيبنوعئاش،هشام

!أتجفلثة"حميةألحميةتلوبهمفىكفروااثذجمتجعل)إد:وتعالىتباركقالثم:اسحالتىابنقال

قالثم،اللهرسولمحمداوانالرحيمالرحمناللهبسميكتبانحميحينعمروبنسهيل:يغني

وأهلهأ!بهاأحقوكانوأالنقوى!مةوألزمهضالمزنجبوكلرسولهعكس!بت!الله)فأنزل:تعالى

القذ:تعالىقالثئم،ورسوله5عبدمحمداوأناللهالاإلهلااقشهادةالتوحيد:أي26]:[الفتح

تخافوتلاومقصرينرءوسكتمعلقينافين0اللهشاءإناتحراماقمتبدلتخلنبالحقالزيارسولهاللهصحدير

)محفقين:يقول،يخافلاآمنامكةسيدخلأنهرأىالتيجمي!اللهرسوللرؤيا:!أيتعموألتممافعلم

فتحالت1ذدونمنفجعلتعموألتم)ماذلك!منفعلمتخافولت)لا!معهومقضرينر.وسكتم

منه،أعظمكانقبلهفتحالإسلامفيفتحفما:الزهرييقول،الحديبيةصلح27]:قري!ا!![الفتح

والتقوابعضا،بعضهمالناسوأمنالحربووضعتالهدنةكانتفلما،الناسالتقىحيثالقتالكانائما

تينكدخلولقد،فيهدخلالاشيئايغقلالإسلابمفيأحذيكلمفلم،والمنازعةالحديثفيفتفاوضوا

اكثر.أوذلكقبلالإسلامفيكانمنمثلالسنتين

فيوأربعمائةال!"فيالحديبيةالىخرجلمجفهالقهرسولأن:الزهريقولعلىوالدليل:هشامابنقال

الافي.عشرةفي،بسنتينذلكبعد،مكةفتحعامخرجثم،عبداللهبنجابرقول

الصلحبعدالمستضعفينمنقومامرعليهجرىما

بصير:أبيقصة

ممنوكان،جاريةبناسيدبنعتبةبصيرأبوأتاه؛المدينةب!اللهرسولقدمفلما:اسحاقابنقال

زهرةبنالحارثبنعبدبنعوفعبدبنأزهرفيهكتب-لمجرواللهرسولعلىقدمفلما،بمكةحبس

لؤيبنعامربنيمنرجلاوبعثا-لمج!ر،اللهرسولالىالثقفيوهببنعمروبنشريقبنوالأخنس
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بصير،أبا"يا:لمجن!اللهرسولفقالوالاخن!؛الازهربكتابلمجن!اللهرسولعلىفقدما،لهممولىومعه

منمعكولمنلكجاعلاللهوانالنذر،ديتافيلنايضلحولا،علمتقدماالقومهولاءاعطيناقدانا

فييفتنوننيالمسركينالىأتردني،الفهرسوليا:قال"قومكالئفالطلقومخرجا،فرجاالصنشضعفين

ومخرجا"،فرجاالصنشضعفينمنمعكولمنلكسيجعلتعالىاللهفان،الطلقبصير؟لا"يا:قال؟ديني

أصارم:بصيرابوفقال،صاحباهمعهوجلسجدار،الىجلسالحليفةبذيكانإذاحتىمعهما،فانطلق

ثم،بصيرأبوفاستله:قال،شئتاناتظر:قال؟اليهأتظر:قال،نعم:فقالعامر؟بنياخاياهذاسيفك

رسولرآهفلماالمسجد،فيجالسقوهولمجي!القهرسولاتىحتىسريعاالمولىوخرج،قتلهحتىبهعلاه

؟"مالك!!"ويحك:قال-لمج!رالقهرسولالىانتهىفلمافزعا"راىقدالزجلهذا"ان:قالطالعاعينالقه

رسولعلىوقفحثىبالسيفمتوشحابصيرأبوطلعحئىبرحما،فوالله،صاحبيصاحبكمقتل:قال

نأبدينيامتنغتوقد،القومبيداشلمتني،عتكالقهواذى،ذمتكوفت،اللهرسوليا:فقالجم!،القه

أبوخرجثم."رجالمعهكانلوحربمحث!قائه"وفيجم!:اللهرسولفقال:قال،بييغبثاوفيهأقتن

الىعليهاياخذونكانواالتيقريخشبطريقالبحرساحلعلىالمزوةذيناحيةمنالعيصنزلحىبصير

،حربمحثقامه"وفيبصيبر:لابي-شم!ماللهرسولقولبمكةحبسواكانواالذينالمسلمينوبلغ،الشام

وكانوا!قدرجلا،سبعينمنقريبمنهماليهفانجتمع،بالعيصبصيرأبيالىفخرجوارجاذ"معهكانلو

قريشكتبتحتىاقتطعوها،الأعيزبهمتمزولا،قتلوهالأمنهمبأحديظفرونلا؟قريشعلىضيقوا

عليهفقدموامج!،القهرسولفاواهم،بهملهمحاجةفلا،آواهمالأبأزحامهاتسأله-لمج!رالقهرسولالى

المدينة.

ثقفي.بصيرأبو:هشامابنقال

بصير:أبيحادثفيرباجبنموهبأنيسلأبيقصيدة

ثمالكعبةالىظهرهاشندالعامريصاحبهمبصيرأبيقتلعمرونجنسهيلبلغفلفا:إسحاقابنقال

هذاإن،والله:حرببنسفيانابوفقال،الرجلهذايودىحتىالكعبةعنظهرياؤخرلا،والقه:قال

ابنقال-زهرةبنيحليفآنييىأبورباحبنموهبذلكفيفقالثلاثأ،،يودىلاوالله،السفهلهو

الوافر]:أمن-اشعريانيسابو:هشام

رقادمنبيومافايقظنيقوليذزءسهيلعنأتاني

بعادمنبكفمافعاتننيمنيتريدالعتابتكنفان

تعاديمنالهفيبمخزوم؟حوليمنافوعنداتوعدني

السدادالكربفيالعودضعيفتجدنيلاقناتيتقمزفان

أراديبهمالضعيفوطىءاذابقوميأبأاكرمينأيسامي

فالعواديالبواطنحيثالىشكغيرالالواهرمنعواهم

الطرادمنطوينقدسواهمنهل!وبكلطمر؟بكل

بالعمادرفعالمخدرواقمعدعلمتقذبالخيفلهم
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أنيس:أبايجيبالزبعرىبنعبدالله

الوافر]:[منفقال،الزبغرىبنعنداللهفاجابه

يناديفيهاببلد؟اجازسوءكحمارموهبامسى

تعاديمنلسغيكضلسهيلايناويلامثلكالعندفان

البلادفيالمقالةعنوعدعتهالسوءقينابنيافأقصر

الثمادمنالبحورفهيهاتيزيدأبيعتابتذكرولا

الهدنة:بعدالمهاجراتالمومناتأمر

عمارةأخواهافخرج،المدةتلكفيمعي!ابيبنعقبةبتتكلثومام!اللهرسولالىوهاجرت

فيقرلبىوبينبينه-الذيبالعهدعليهمايرذهاانيسالانه!كيرواللهرسولعلىقدماحتىعفبةابناوالوليد

ذلك.الفهأبى،يقعلفلم،الحديبية

أبيابنإلىكتابايكتبوهوعليهدخلت:قال،الزبيربنعروةعن،الرفريفحدثني:اسحاقابنقال

جاء!مإذاءافؤاالزين)يأيها:تعالىاللهقولعنيسألهاليهوكتب،عبدالملكبنالوليدصاحمبهنيدة

لنيحلونهنمولالمنمصلهنلااسدطرإلىفر!وهنةلامؤنزعلنتموهنإنإسون(ظمالله،تحنوهنمنجزلزالمؤنت

15].:"[الممتحنةاتكوانربسممنتسكؤأولابىئنالبتموهن0إدانبهوهن(نلجيهتمنجاحولاائننوأتاوانوهم

[منثعلبةبنقيسبنيأعشىقال،والسببالحنلوهي،عصمة:العصمواحدة:هثمامابنقال

:]المتقارب

عصمحيئكلمنونأخذال!رىنطيلقيسالمرءالى

له.قصيدةفياتبيتوهذا

فكتب:قال1]0:صكيز![الممتحنةعليموأطا-ينكثمأدلةصكمدلكتمأنفق!امماوليعتلواأنففتمماأوشبوا

إذنبغيرجاءمنعليهميرذانعلىالحديبيةيومقريشاصالحكانع!اللهرسولإن:الزبيربنعروةاليه

امتحنهنإذاالمشركينإلىيرددنأناللهأبى؟الإسلامع!د!الىاللهرسولإلىالنساءهاجرفلما،وليه

همان،عنهماختبسنإناليهمصدقاتهنبرذوأمر،الإسلامفيرغبةجئنإنماأنهنفعرفوا؛الإسلامبمحنة

حكيم.عليئمواللهبينكميحكماللهحكمذلكم،نسائهممنعنهمحبسوامنصداقالمسلمينعلىرذوا

حبسوامننساءصدقاتمنيسالا!بهاللهأمرهالذيوسأل،الرجالورذ،النساء!القهرسولفافسك

لرذالحكمهذامنبهاللهحكمالذيولولافعلوا،همانعليهميرذونالذيمثلعليهميرذواوأن،متهن

لأمسك،الحديبيةيومفرليىوبينبينهكانالذيوالعهدالهدنةولولا،الزجالرذكما،النساء-لمج!راللهرسول

العهد.قنلالصنسلماتمنجاءهبمنيضنعكانوكذلك،صداقالهنيزدذولمالنساء

إلىأزؤجكغنق!ثئبه،ن!أد!ن:فيهاوجلعراللهوقولالايةهذهعنالزهريوسالت:اسحاقابنقال

]11:!"[الممتحنةمؤمؤنبهءأنبمألذىألئهواثفواأننتوأمأملأتؤجهمذهبتألذيتئاتوافعائتئتمليا-منابى

منكم،يأخذونالذيمثلبهاتأخذونامراةتأتكمولمالكفار،الىأفلهمتكمأحدافاتاق:يقول:فقال

اصبتموه.اقفئءمنفعؤضوهم
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تت!كوأ)ولا:وجلعزقودهالى،مفجرلزالمؤمئتجبصماذا.ام!الذينأيأكاالايةهذهنزلتفلما

بنأميةابيابنةقريبةامرأتهطلق،الخطاببنعمرطفقممنكان15]:الممتحنةألك!افهـ،بصمم

أئمجرولبنتكلثوموائم،بمكةشركهماعلىوهما،سفيانأبينجنمعاويةبغدهفتزؤجها،العغيرة

شركهما.علىوهما،قومهمنرجل،غانمبنحذيفةانجنجغأبوفتزؤجها،ال!خزاعئةعمربنعبيدالله

ألم:المدينةقدملمالهقال!،القهرسولمعكانمنبغضأن:عبيدةأبوحدثنا:هشامابنقال

"فهو:قاللا،:قالواهذا؟"عاميمنلكمأفقفت،"بلى:قالآمنا؟مكةتذخلانك،الفهرسولياتقل

".السلامعليهجبريلليقالكما

خيبرالقالمسيرذكر

فصارح!ابرحيم!!إ

إسحافبنمحمدعن،البكائيئعبداللهبنزيادحدثنا:قالهثامبنعندالملكمحمدأبوحدثنا:قال

:قالالماللبي

الحجةتلكوولي،المحرموبعضالحجةذا-الحديبيةمنرجعحين-بالمدينةجمووالقهرسولأقامثم

خيبر.الىالمحرمبقيةفيخرجثم،المشركون

خيمر:غزاةفيراينهوحاملالمدينةعلىيالهرسولمحامل

!لطالبأبيبنعليئالىالرايةودفع،الليثيعبداللهبننميلةالمدينةعلىواستغمل:هثامابنقال

بيضاء.وكانت

:الأكوعبنعامرامر

دهربننصرابنالهيثمأبيعن،الئيميالحارثبنإبراهيمبنمحمدفحدثني:اسحاقابنقال

عموهو،الأكوعبنلعامرخيبرالىمسيرهفييقول-لمجين!القهرسولسمعأنه:حدثهأباهانالاسلمي

فنزل:قالهناتك"منلناف!خذالأكوعانجنيا"اتزل:سنانالاكوعاسموكان،الأكوعبنعمروبنسلمة

الرجز]:[منفقال،فاللهبرسرليرتجز

صليناولاتصدقنحاولاافتديناماالفهلولاوالله

أبينافتنةارادراواقعلينابغواقوثماذاانا

لاقيناإنالاقداموثئتعليناسكينةفأتزلن

به،أمتغتنالو،اللهرسولياوالقهوجبت:الخطاببنعمرفقال"الله"يرحمكلمجؤ:الهرسولفقال

فماتشديدا،كلمافكلمهيقاتلوهوعليهرجعسيفهأن-بلغنيفيما-قتلهوكانشهيدا،خيبريومفقتل

بنعمروثنسلمةأخيهابنسألحتى،سلاحهقتلهإنما:وقالوا،فيهشكواقدالمسلمونفكان،منه

عليه،وصفىلشهيد""انه:-لمجفاللهرسولفقال،الناسبقولوأخبره،ذلكعن-لمجفاللهرسولالاكوع

.المسلمونعليهفصلى
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خيبر:علىأشرفحين-!%اللهرسولتول

ابنمعتبابيعن،ابيهعن،الأسلميمروانابيبنعطاءعن،أتهملامنحدثني:اسحاقابنقال

رفي"اللهم:قالثم"قفوا":فيهموأنالأصحابهقالخيبرعلىاشرفلمايك!د!الفهرسولانعمرو،

فانا،اذريخنوماالرياحورث،اضلننوماالشياطينورث،افللنوماالأرضينوردث،اظللنوماالشموات

فيها،ماوثزاهلها،وثزثزها،منبكونعوذنيها،ماوخيراهلها،وخير،القريةهذهخيرنمنمألك

لكل!يقولهاوكان:قال9358]:برقمالدعاءلالفاظمشابهاحديثاالترمذي[اخرج"اللهبشمافدموا

دخلها.قرية

لمقوماكزااذا!القهرسولكان:قال،مالكبنانسعن،اتهملامنوحدثني:اسحاقابنقال

فباتليلا،خيبرفنزلنااغار،أذانايسمغلملان،امسكاذاناسمعفان،يضبححتىعليهميغر

قدميوان،طلحةابيخلففركبت،معهوركبنافركباذانأ،يسمعلماضبحاذاحتى-جن!اللهرسول

رأوافلما،ومكاتلهمبمساحيهمخرجواقد،غادينخيبرعمالواستقبلنا!،اللهرسولقدملتص!ق

فبر،"الله!:اللهرسولفقالهرابا،فادبروا،معهوالخميسمحمد:قالواوالجيشيكيمالدرسول

901].2/سعدلابنالطبقات[انطر.المتذرين"صباحفساءقوبمبساحةنزلنااذا)ناخيبر،خربث

بمثله.ان!،عنحميد،عن،هارونحدثنا:اسحاقابنقال

فيهالهفبنيعضبر،علىسلكخيبرالىالمدينةمنخرجحيني!اللهرسولوكان:اسحاقابنقال

وبينبينهمفنزل،الرجيع:لهيقالبوادنزلحتىبجيشه!اللهرسولاقبلثمالصهياء،علىثممسجد،

نأفبلغني،ي!اللهرسولعلىمظاهرينلهموكانواخيبر،افليمذواانوبينبينهمليحول؛غطفان

اذاحتى،عليهيهودليطاهرواخرجواثم،لهجمعواخيبرمن!ك!هاللهرسولبمنزلسمعتلماغطفان

علىفرجعوا،اليهمخالفواقذالقومانظنواحساواهليهماموالهمفيخلفهمسمعوامتقلةساروا

خيبر.وبينوفيالفهرسولبينوخلوا،وافوالهنماهليهمفيفاقاموا،اعقابهم

:الأموالوأخذهالحصونبئاللهرسولافتتاح

اقتتححصونهماؤلفكانحضنأ،حضناويفتحهامالا،مالاياخذهاالاموال!الفهرسولوتدنى

فقتلته.رحامنهعليه|لقيتمسلمةبنمحمودقتلوعنده،ناعيمحضن

بنحييابنةصفئهمنهنسبايا؟منهم!اللهرسولواصاب،الحقيقابيبنيحصنالقموصثم

صفئةخيالفهرسولفاضطفىلها،عئموبنتي،الحقيقابيبنالربيعبنكنانةعندوكات،!خطب

ابنتياعطاهلنفسهاصطفاهافلما،صفية-!عاللهرسولصالقدالكلبيخليفةبندحيةوكان،لنفسه

المسلمين.فيخيبرمقالسباياوفشتعمها،

أشياء:عنخيبريومينهىع!!اللهرسول

لهم.سماهاامورعنالناسفنهىخ!الفهرسولفقام،حمرهامنالاهليةالحمرلحومالمسلمونوأكل

أبيه،عن،سليطابيبنعبدالدعن،الفزاريضمرةبنعمروبنعبداللهفحدثني:اسحاقابنقال
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وجوهها.علىفكفاناهابها،تفوروالقدورالإنسئةالحمرلحومأكلعن-!هاللهرسولنهيأتانا:قال

3931].و2931:برقمالذبائحفيماجهابنأ

عنيومئدنهاهمجم!تاللهرسولأن:مكحولعن،نجيحأبيبنعبداللهوحذثني:اسحاقابنقال

وعن،السباعمننابذيكلاكلوعن،الأفليالحمارأكلوعنالسبايا،منالحبالىاتيانعن:اربع

ا].455:برقمالحدودكتابفيالترمذي[أخرجه.تقسمحتىالمغانمبيع

جابزيشهدولم،الأنصارياللهعبدبنجابرعندينار،بنعمروعن،كركرةبنسلأموحدثني

الخيل.لحوماكلفيلهماذنالحمرلحومأكلعنالناسنهىحينعني!اللهرسولان:خيبر

:قال،الصنعانيحنشعن،تجيبمولىمرزوقأبيعن،حبيبابيبنيزيدوحذثني:اسحاقابنقال

خطيبافينافقام،جربة:لهايقالالمغربقرىمنقريةفافتتح،المغربالأنصاريثابتبنرويفعمعغزونا

رسولفيناقامخيبر،يومفينايقولهع!القهرسولمنسمعتماالافيكمأقوللااني،الناسايها:فقال

منالحبالىإتيانيعني!غيرهززعماءهيسقيأنالآخرراليومباللهيومنلامرىءيحل"لا:فقالعج!الله

رلايستبرثها،حتىالسبيمنامرأةيصيبأنالآخرراليومبالذيومنلامرىءيحل"رلايستبرئهاحتىالسبايا

ناالاخرراليومبالقهيؤمنلامرىءيحلرلا،يقسمحتىمغنمأيبيعأنالآخرراليومبالقهيؤمنلافرىءيحل

يلبسأنالاخرراليومبالقهبؤمنلافرىءيحلرلا،فيهرذهاأعجفهاإذاحتىالصنلمينفنيءمندائةيركب

.2158]:برقمالنكاحكتابفيداودابواخرجهأ.فيه"رذهأخلقهاذاحئىالصنلمينفئءمنثوبا

نهانا:قال،الصامتبنعبادةعن،حدثأنه،قسيطبنعبداللهبنيزيدوحدثني:إسحاقابنقال

"ابتاعوا:قال،العينبالورقالفضةوتبر،العينبالذهبالذهبتنرنبتاعأؤنبيعاقعنخيبريومعنىاللهرسول

.33]94:برقمالبيوعكتابفيداودأبواخرجهأ."العينبالذهبالفضةؤيبرالعينبالورقالذهبتبر

.والأموالالحصونيتدنى!ك!نهالقهرسولجعلثئم:اسحاقابنقال

الأسلميين:سهمبنيامر

فقالوا:لمجفهاللهرسولأتواأسلممنسهمبنيأن:اسلمبعضحدثهأنهبكرأبيبنعبداللهفحدثني

،اياهيعطيهمشيئا-جن!القهرسولعتديجدوافلمشيء،منبأيديناوماجهدنالقد،القهرسولياوالله

عليهمفافتح،ائاهأعطيهمشنيءبيديليسرأن،قؤةبهمليسثرأنحالهمعرفتقدانك"اللهئم:فقال

بنالضعبحصنعليهموجلعزاللهففتح،الناسفغدارردكا"طعاماركثرهاغناءعتهمحصونهاأعظم

منه0وودكاطعاماأكثركانحضنبخيبرومامعاذ،

ومقتله:مرحبشأن

إلىانتهوا،حازماالأموالمنوحازافتتحماحصونهممن-!رواللهرسولافتتحولما:اسحاقابنقال

ليلة.بضععشرة-لمجحالفهرسولفحاصرهم،افتتاحاخيبراهلحصونآخروكانا،وال!لالمالوطيححصنيهم

أمت.أمتمنصوريا:خيبريوميك!اللهرسولأصحابشعاروكان:هشامابنقال

بنجابرعن،حارثةبنيأخو،سهلبنعبدالرحمنبنسهلبنعبداللهفحدثنياسحاق:ابنقال
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الرجز]:امنيقولوهويرتجزسلاحهجمعقدحصنهممناليهوديمرحبخرج:قالا،عبدالله

مجرببطلالسلاحشاكيمرحبأنيخيبرعلمتقد

تحرلثافبلتالليوثاذاأضربوحينأأخياناأطعن

يقربلاللحمىحمايان

يبارز؟من:يقولوهو

الرجز]:أمنفقالمالكبنكعبفأجابه

صلبجريءالغمامفرجكغبأنيخيبرعلمتقذ

عضبكالعقيقحسائممعيالحربتلتهاالحربشئتاذ

النفبيفيءأوالجزاءنغطىالضغبيذذحتىنطؤكم

عتبفيهليسماضبىبك!

الرجز]:أمنالاتصاريزيخدأبوأتشدني:هشامابنقال

انحرلثتشثمتىوأئنيكغبابرليخيبرعلمتقذ

عضبكالعقيقحساثممعيصلبجريةانهولعلىماضبى

الضغبيذذحتىندككمعتبفيهليسماضبىبكف

حمير.منومزحب:هشامابنقال

رسولفقال:قال،الانصاريعبدالذنجنجابرعن،سهلبنعندالفهفحدثني:اسحاقابنقال

أخيقتل،الثائرالموتوروالفهأنا،القهرسوليالهأنا:مسلمهبنمحمدقاللهذا"؟"من:-جع!مالقه

عمريةشجرةبينهمادخلتصاحبهمناحدهمادنافلفا:قال"عليهأمحتهاللهم،اليه"فقم:فقال،بالافس

منها،دونهمابسيفهصاحبهاقتطعمنهبهالاذكلما؛صاحبهمقبهايلوذأحدفمافجعلالعشر،شجرمن

علىمرحثحملثم،فننفيهاما،القائمكالرجلبينهماوصارت،لصاحبهمنهماواحدكلبرزحتى

حتىمسلمةبنمحمدوضربه،فأمسكتهبهفعضتفيها،سيفهفوقعبدرقهفائقاهفضربهمسلمةبنمحمد

قتله.

مرحب:أخيياسرمقتل

نأ:عروةبنهشامفزعميبارز؟مق:يقولوهوياسر،أخوهمرحببعدخرجثم:اسحاقابنقال

"بل:قال!اللهرسولياابنييقتل:المطلبعبدبنتصفيةأمهفقالتياسر،الىخرجالعرامبنالزبير

الربير.فقتلهفالتقيا،الربير،فخرج"اللهشاءانيفتلهانجنك

لصارمايومئذسيفككاناقوالقه:لهقيلاذاكانالزبيرأن:عروةبنهشامفحدثني:اسحاقابنقال

أكرفثه.ولكنيصارما،كانماوالقه:قالعضبا،

!ه:طالبأبىبنعليشأن

بنعمروبنسلمةعن،صفيانأبيهعن،الاسلميفروةبنصفيانبنبريدةوحدثني:اسحاقابنقال
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الى-هشامابنقالفيمابيضاءوكانت-برايته!هالصديقبكرابالمجيداللهرسولبعث:قال،الاكوع

رجعثمفقاتل،الخطاببنعمرالغدبعثثمجهد،وقدفتحيكولمفرجعفقاتلخيبر،حصونبعض

علىاللهيفتحورسولهاللهيحثرجلاغداالراية"لأعطين:!تاللهرسولفقالجهد،وقد،فتحيكولم

عينه،فيفتفلازمد،وهو،عليهاللهرضوانعليا-لمجيه!اللهرسولفدعا:سلمةيقول:قالبفرار"ليسيديه

فخرج:سلمةيقول:قال2457]:برقم[مسلم"عليكاللهيفتححئىبهافافضالزايةهذه)خذ:قالثم

الحصن،تحتحجارةمنرضمفيرايتهركزحتىأثرهنتبعلخلفهوائا،هرولةيهروليأنحبهاوالفه

:اليهودييقول:قال،طالبابيبنعليأنا:قالأنت؟من:فقال،الحصنرأسمنيهودياليهفاطلع

يديه.علىاللهفتححتىرجعفما:قال،قالكمااو،موسىعلىأنزلوماعلوتم

ءلمج!،اللهرسولمولىرافعأبيعن،أهلهبعضعن،الحسنبنعبدالفهحدثني:اسحاقابنقال

مندنافلما-برايته!ي!اللهرسولبعثهحين-عنهتعالىاللهرضيطالبأبيبنعليمعخرجنا:قال

كانبابا!عليفتناول،يدهمنترسهفطرحيهود،منرجلفضربه،فقاتلهم،أهلهاليهخرجالحصن

حينيدهمنألقاهثئم،عليهاللهفتححتىيقاتلوهويدهفييزلفلم،نفسهعنبهفتزس،الحصنعند

نقلبه.فماالبابذلكنقلبأنعلىنجهد،ثامنهمأنامعيسبعةنفرفيرايتنيفلقد؛فرغ

عمرو:بنكعباليسرأبيشأن

اليسرأبيعن،سلمةبنيرجالبعضعن،الأسلميسفيانبنبريدةوحدثني:اسحاقابنقال

تريديهودمنلرجلغنمأقبلتاذعشئةذاتبخيبر-يئاللهرسوللمعائاوالله:قالعمرو،بنكعب

اليسر:أبوقال"الغنمهذهمنيطعمنارجلإمنلمجيد:اللهرسولفقال،محاصروهمونحن،حصنهم

ع!ماللهرسولالينظرفلما،الطليممثلأشتدفخرجت:قالإفافعل":قال،اللهرسولياأنا:فقلت

اخراها،منشاتينفأخذت،الحصنأولاهادخلتوقد،الغنمفأدركت:قالبه"امتعنا)اللهم:قالموئيا

-شج!،اللهرسولعندألقيتهماحتىشيءمعيليسكأنهأشتدبهماأقبلتثم،يديتحتفاحتضنتهما

الحديثهذاحذثاذافكانهلاكا،-شج!اللهرسولأصحاباخرمناليسرأبوفكانفأكلوهما،فذبحوهما

هلكا.اخرهممنكنتحتىلعمريبيأفتعوا:قالثم،بكى

حصي.بنتصفيةشأن

-لمجتاللهرسولأتي،الحقيقأبيبنيحضنالقموصلمجيداللهرسولافتتحولما:اسحاقابنقال

قتلىمنقتلىعلى-بهماجاءالذيوهو-بلاذبهمافمرمعها،وبأخرى،أخطببنحييبنتبصفية

رسولراهافلفارأسها،علىالترابوحثتوجههاوصكتصاحتصفيةمعالتيرأتهمفلمايهود،

المسلمونفعرف،رداءهعليهاوألقى،خلفهفحيزتبصفيةوأمرالـيطانة!هذهعنيإأعزبوا:قاللمجحالقه

مااليهوديةبتلكراىحين-بلغنيفيما-لبلالع!مدالقهرسولفقال؛لنفسهاصطفاهاقد-شج!اللهرسولأن

فيراتقدصفيةوكانترجالهما؟إ"قتلىعلىبامرأتينتمرحينبلالياالرحمةمنك"أنزعث:راى

علىرؤياهافعرضتحجرها،فيوقعقمراأن-الحقيقأبيبنالربيعبنبكنانةعروسوهي-المنام
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بهافأتيمنها،عينهاخفمرلطمةوجههافلطممحمدا،الحجازملكتمئينانكالاهذاما:ففالزوجها،

الخبر.هذافاخبرتههو،مافسالها،منهاثروبهايك!ضاللهرسول

ومقتله:الربيعبنكنانةشأن

يعرفيكونانفجحد،عنهفسالهالنضير،بنيكنزعندهوكان،الربغبنبكنانةيك!ضاللهرسولواتي

كلالخربةبهذهيطيفكنانةرايتاني:مجيئاللهلرسولفقاليهود،منبرجليك!ضالفهرسولفاتي،مكانه

ع!ي!اللهرسولفامر،نعم:قاللإثتلك؟"عندكوجذناهان"أرأيخت:لكنانةيك!اللهرسولفقالغدا؟،

ع!فهاللهرسولبهفامر،يؤذيهاقفابىبقيعماسالهثم،كتزهمبعضمنهافاخرجفحفرثبالخربة

علىاشرفحتى،صذرهفيبزقييقدحالزبيرفكانعتده"ماتنتأصلحئى"عذني:فقال،العرامبنالزبير

مسلمة.بنمحمودباخيهعنقهفضربمسلمةبنمحمدالى!ك!ضاللهرسولدفعهثم،نفسه

معهم:وصلحهخيبر،أهلاللهرسولحصار

يسيرهمأنسالوهبالهلكةايقنوااذاحئىوال!لالمالوطيححضنيهمفيخيبراهليك!اللهرسولوحاصر

وجميع،والكتيبة،ونطاة،السق:كلهاالاموالحازقذجم!اللهرسولوكان،ففعل،دماءهملهميحقنوان

يسالونه-س!اللهرسولالىبعثواصنعواقدفدكافلبهمسمعفلما،الحصنينذينكمنكانماالأحصونهم

فيوبينهم-لمجبالقهرسولبينمشىممنوكان،ففعل،الامواللهويخفوا،دماءهميحقنوانيسيرهمان

فييعاملهمأنبملاتاللهرسولسألواذلكعلىخيبرافلنزلفلما؟حارثةبنياخومسعودبنمحئصةذلك

النصف،علىلمج!داللهرسولفصالحهملها،واعمر،منكمبهااعلمنحن:وقالوا،النضفعلىالاموال

المسلمين،بينفيئاخيبرفكانت،ذلكمثلعلىفدكأفلفصالحه،اخرجناكمنخرجكمأنشئنااذاأناعلى

.ركابولابخيلعليهايخلبوالملأنهميك!؟اللهلرسولخالصةفدكوكانت

مسمومة:-لجبشاةالرسولالىتهديالحارثبنتزينب

سألت:وقد،مضليةشاةمشكمبنسلأمامرأةالحارثابنةإيخفلهأفدث-جمي!مالفهرسولاطمأقفلفا

سائرسمتثم،ال!ئممنفيهافاكثرت،الذراع:لهافقيلع!؟القهرسولالىاحسثالشاةمنعضبراي

يسغها،فلممضغةمنهافلاك،الذراعتناولع!القهتسوليدفيبينوضعتهافلمابها،جاءتثم،الشاة

رسولوامافاساغها،بشرفأماىلمج!،القهرسولاخذكمامنهااخذقدمغرور،بنالبراءبنبشرومعه

حملك"ما:فقال،فاعترفتبهادعاثبممسعوثم"6نهليخبرنيالعظمهذا"ان:قالثمفلفظها،جمئيالفه

نبياكانوان،منهاشترختملكاكانان:فقلت،عليكيخفلمماقوميمنبلغت:قالتذلك"؟على

اكل.التياكلتهمنبشرومات!،اللهرسولعنهافتجاوز:قالفسئخبر،

قالقد-س!اللهرسولكان:قال،المعقىبنسعيدابيبنعثمانبنمروانوحدثني:اسحاقابنقال

وجدتالأوانهذاانبشر،ائم"يا:تعودهمعروربنالبراءبنتبشرأمودخلت؛فيهتوفيائذيمرضهفي

عوناللهرسولانليرؤنالمسلمونكانفان:قالبخيبر"أخيكمعكنتائتياكلةمنأنجهرياتقطاعفيه

.921].برقمالسلامبابفيمسلمأخرجهماانظرأ.النبوةمنبهاللهاكرمهمامعشهيدا،مات
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:لقرى|واديحصار

ثئم،لياليأهلهفحاصرالقرىواديالىانصرفخيبرمنلمجي!الفهرسولفرغفلما:اسحاقابنقال

المدينة.الىراجعاانصرف

الفيء:منالغالالعبدأمر

فلما:قال،هريرةأبيعن،مطيعبنعبداللهمولىسالمعنزيد،بنثورفحدثني:إسحاقابنقال

رسولومع،السمسمغربمعاصيلابهانزلناالقرىواديالىخيبرعنيخي!اللهرسولمعانصرفنا

الصينيئ.ثسمالجذاميئزيدبنرفاعةلهأهداهلهغلاثم!مالله

لخم.أخو:جذام:هشامابنقال

الجنة،لههنيئأفقلنا:،فقتله،فأصابه،غرثسهمأتاهإذ!ي!الفهرسولرحلليضعانهفوالله:قال

منغفهاكانالئار،فيعليهلتحترقالانشملتهانبيدهمحمدنقسواثذي"كلأ،:عفحاللهرسولفقال

اللهرسوليا:فقال،فأتاه،ع!تالفهرسولأصحابمنرجلفسمعها:قالخيبر"يومالمسلمينفنيء

بابالبخاريعندالحديث[انظرالنار".منمثلهمالك"يقد:فقال:قال،ليلنعلينشراكينأصبت

81].5/المغازي

|لمزني:مغفلبنعبداللهشأن

جرابخيبرفيءمنأصبت:قالالمزنيمغفلبنعبداللهعن،أتهملامنوحدثني:اسحاقابنقال

فأخذعليها،جعلائذيالمغانمصاحبفلقيني:قال،وأصحابيرحليالىعاتقيعلىفاختملته،شحبم

فجعل:قال،أعطيكهلاواللهلا:قلت:قال،الصن!لمينبيننفسمهحئىهذاهلم:وقال،بناحيته

ثمضاحكا،ءج!مالقهرسولفتبسم:قال،ذلكنصنعونحنع!ي!اللهرسولفرانا:قال،الجرابيجابذني

فأكلناه.وإصحابيرخليالىبهفانطلقت،فأرسله:قال"وبينهبينهخللك؟لاالا:المغانملصاحبقال

حصي:بنتبصفية!آاللهرسولبناء

جفلتهاالتيوكانت،الطريقببعضر،او،بخيبربصفيةع!هاللهرسولأعرسولما:اسحاقابنقال

ع!يي!اللهرسولبهافباث،مالكبز،ان!أمملحانبنثسليمامأمرهامنوأصلحتومسطتهاع!يباللهلرسول

بالقبة،ويطيفلمج!الفهرسولسيص،سيفهمتوشحاالنجاربنيأخوزيدبنخالدأيوبابووباتا،لهقببمافي

منعليكخفت،اللهرسوليا:قال؟"أيوبأبايا"مالك:قالمكانهراىفلما،لمج!اللهرسولأصبححتى

نأفزعموا،عليكفخفتهابكفرعهدحديثةوكانت،وقومهاوزوجهااباهاقتلتقدامراةوكانت،المرأةهذه

.]317/الطبريتاريخ[انظر.يحفظيي"باتكماأيوب؟لااحفظ"الفهم:قاللمجي!اللهرسول

|لصبح:صلاةعنينامونوأصحابهلمجم%اللهرسول

خيبرمنعص!القهرسولانصرفلما:قال،المسيببنسعيدعن،الزهريوحدثني:اسحاقابنقال

اللهرسولياأنا:بلالقال؟"نناملعلناالقجرعلينايحفظرجل"من:الليلاخرمنقالالطريقببعضفكان

ناوجلعزاللهشاءمافصفى،يصليبلالوقام،فناموا،الئاسونزللمجي!الفهرسولفنزل،عليكأحفظه

وكان،الشمسمسالايوقظهمفلم،فنامعينهفغلبته،يزمقهالفجرواستقبلبعيرهالىاستندثم،يصلي
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الذيبنفسيأخذ،اللهرسوليا:قال؟"بلاليابناصنعت"ماذا:فقال،هبأصحابهأول-لمجفهاللهرسول

أمرثم،الناسوتوضأفتوضاأناخثم،كثيرغيربعيره!ك!حاللهرسولاقتادثم"صدقت"،:قال،بنفسكأخذ

الضلاةنسيتم"اذا:فقالالئاسعلىأقبلسفمفلما،بالئاسب!اللهرسولفصلى،الصلاةفأقامبلالأ

.]"41:[طه،لذكأىالمحطؤةوأقصة:يقولوتعالىتباركاللهفانذكرتموهااذافصلوها

خيبر:فتحفيلقيملابنشعر

ما-خيبرافتتححين-العبسيلفيمابناعطىقد-بلغنيفيما-!ن!الفهرسولوكان:اسحاقابنقال

]:الكامل[منخيبرفيالعبسيلفيمابنفقالصفبر،فيخيبرفتحوكان،داجنأودجاجةمنبها

وفقارمناكبذاتشهباءبفيلتيالرسولمننطاةرميت

وغفاروشطهااسلمورجالشيعتلضابالذذواستيقنت

بنهارافلهأظلموالشقغدوةززعةبنعمروبنيصئحت

الأسحارفيتصيحالدجاجالاتدغفلمالذيولبأنجطحهاجرت

النجاربنياؤالآشهلعبدمنخيلهممنشاغلحضنيولكل

لفرارينوالمالمغافرفوقسيماهمأعلمواقدومهاجرين

أصفارالىبهاوليثوينمحمدليقلبنعلمتولقد

الأبصارغمالمالعجاجتحتالوغىفيذلكيوميهودفرت

اسنانها.عنبالكشفالدابةتفركما،العيونجفونعنكشفتيريدفزت:هشامابنقال

خيبر:المسلميننساءبعضخيبرشهود

الله!رسوللهنفرضخ،المسلميننساءمننساءط!اللهرسولمعخيبروشهد:اسحاقابنقال

بسهيم.لهنيضرلتولمالفيئءمن

الغفارية:المرأة

سماهاقدغفار،بنيمنامراةعن،الصلتأبيبناميةعن،سحيمبنسليمانحدثني:اسحاقابنقال

إلىمعكنخرجاناردناقد،اللهرسوليا:فقنا،غفايىبنيمننسوةفييك!اللهرسولاتيت:قالت،لي

الله"،بركة"على:فقال،استطعنابماالمسلمينونعين،الجرحىفنداوي،خيبرالىيسيروهو،هذاوجهك

لنزلفوالله:قالت!،رحلهحقيبةعلى!ك!يروالفهرسولفأردفني،حدثةجاريةوكنت،معهفخرنجنا:قالت

حضتها،حيض!اولوكانت،منيدمبهاواذا،رخلهحقيبةعنونزلت،وأناخ،الصبحالىمم!اللهرسول

لعلك"مالك:قال،الذموراى،بيماعح!اللهرسولراىفلما،واستحييتالئاقةإلىفتقئضست:قالت

اغسليثم،ملحافيهفاطرحيماءمناناةخذيثم،نقـكمن"فأضلحي:قال،نعم:قلت:قالتنفنمت؟"

الفيء،منلنارضخخيبر-ج!اللهرسولفتحفلما:قالتلمركبك"محوديثم،الدممنالحقيبةأصابمابه

فكانت:قالت،أبداتفارلنيلافوالفه،عنقيفيبيدهوعلقهافأعطانيهاعنقيفيترينالتيالقلادةهذهواخذ

طهورهافيجعلتالاحيض!منتطهرلاوكانت:قالتمعها،تدفنانأوصتثم،ماتتحتىعنقهافي
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313].:برقمسننهفيداودابوأ.ماتتحينغسلهافييجعلانبهوأوصت،ملحا

خيبر:غزوةفيالمسلمينشهداءتسمية

المسلمين:منبخيبراستشهدمنتسميةوهذه:اسحاقابنقال

بنعمروبنسخبرةبنأكثمبنربيعة:حلفائهممنثم،شمسعبدبناميةبنيمنثم،قريشمن

.مسروحبنورفاعةعمرو،بنوثقيفاسد،بندودانبنغنمبنعامربنبكير

بنأهيبابن-هشامابنتالفيماالهييب:ويقال-الهبيببنعبدالله:العزىعبدبناسدبنيومن

أختهم.وابناسدلبنيحليف،ليثبنسعدبنيمن،غيرةبنسحيم

فيهاسئمالتيالشاةمنماتمغروبى،بنالبراءبنبشر:سلمةبنيمنثمالأثصار،ومن

.رجلان،النعمانبنوفضيل،يك!اللهرسول

زريق.بنعامربنخلدةبنقيسبنسغدبنمسعود:زريقبنيومن

بنحارثةبنمجدعةبنعدقيبنخالدبنمسلمةبنمحمود:الأشهلعبدبنيمنئئم،الأؤسومن

حارثة.بنيمنلهمحليف،الحارث

بنثعلبةبنالقيسامرئبنأميةبنالنغمانبنثابتابنضثاحابو:عوفبنعمروبنيومن

حبيب؟بنوآنيفالقالد؟بنواوس؟سراقةبنمرةبنوعروة؛حاطببنوالحارث؟عوفبنعمرو

.ضمرةبنمليلبنيحمىبنوطلحة؟اثلةبنوثابت

بسهيم.رمي،عقبةبنعمارة:غفاربنيومن

ان!لم.اسمهوكان،الزاعيوالأذود؛الأكوعنجنعامر:اسلمومن

خيبر.اهلمنالراعيالأسود:هشامابنقال

منلهمحليف،ربيعةبنمسعود:زهرةبنيمن-الزهريشهابابنذكرفيما-بخيبراستشهدوممن

.الفارة

.قتادةبناوس:عوفبنعمروبنيمنالأنصارومن

خيبر:حديثفي،الراعيالأسودافر

محاصروهو-ج!دالكرسولاتىانه-بلغنيفيما-الراعيالأسودحديثمنوكان:اسحاقابنتال

علياعرض،اللهرسوليا:فقاليهود،منلرجلاجيرافيهاكانلهغنمومعه،خيبرحصونلبعض

عليه،ويعرضهالإسلامالىيدعوهاناحدايحقرلايكئالقهرسولوكان،فاسلم،عليهفعرضه،الإسلام

بها،أصنعفكيف،عنديامانةوهي،الغنمهذهلصاحباجيراكنتاني،اللهرسوليا:قالاسلمفلما

فرمىالحضبا"منحقنةفاخذالأسودفقام،قالكمااورئها"الىسترجعفانهاوجوههافي)اضربئ:قال

يسوقهاسائقاكأنمجتمعةفخرجتابدا،اصحبكلافوالقهصاحبكالىارجعي:وقالوجوهها،فيبها

دتهصلىوما،فقتلهحجرفأصابه،المسلمينمعليقاتلالحضنذلكالىتقدمثم!الحضندخلتحتى

جمعداللهرسولإليهفالتفت،عليهكانتبشملةوسجيخلفهفوضع!،اللهرسولبهفاتي،قطصلاة
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زوجتيهالانمعه"ان:قالعنه؟أعرضتلم،اللهرسوليا:فقالوا،عنهأعرضثمأصحابهمننفرومعه

"0العينالحورمن

زوجتاهلهتدئتأصيبماإذاالشهيدأنلهذكرانه:نجيحأبيبنعبداللهوأخبرني:اسحاقابنقال

قتلك.منوقتل.تزبكمنونجهاللهترب:وتقولانوجههعنالترابتتفضانعليهالعينالحورمن

ال!لمئي:علاطنجنالحخاجأمر

يا:فقال،البهزيثمالسلميئعلاطبنالحجاجلمجي!القهرسولكلمخيبرفتحتولما:اسحاقابنقال

بنمعرضمنهاله،عندهوكانت،طلحةأبيبنتشيبةأمصاحبتيعندمالأبمكةليان،اللهرسول

الفهرسولياليبدلاانه:قال،لهفاذن،القهرسولياليفأذن،مكةافلتجارفيمتفرقومال،الحخاج

قريشمنرجالأالبيضاءبثنيةوجدتمكةقدفتاذاحتىفخرجت:الحجاجقال"قل"،:قال،أقولانمن

قريةأنهاعرفواوقد،خيبرالىسارفدانهبلغهموقد!كخيرو،اللهرسولأمرعنوشألون،الأخباريتسمعون

-علاطبنالحجاج:قالوارأونيفلما،الركبانويسالون،الأخباريتحسسونفهمورجالأومنعةريفاالحجاز

الىسارقدالقاطعأنبلغناقدفانهمحمد،أباياأخبرنا،الخبروالقهعتده-باسلاميعلموايكونواولم:قال

:قال،يسركمماالخبرمنوعندي،ذلكبلغنيقد:قلت:قال،الحجازوريفيهودبلدوهي،خيبر

أصحابهوقتل،قطبمثلهاتسمعوالمهزيمةهزم:تلت:قال،حخاجياايه:يقولونناقتيبجتبنيفالتبطوا

بينفيقتلوهمكةاهلالىبهنبعثحتىنقتلهلا:وقالواأسرأ،محمدوأسر،قطبمثلهتسمعوالمقتلا

محمدوهذا،الخبرجاءكمقد:وقالوا،بمكةوصاحوافقاموا:قال،رجالهممنأصابكانبمنأظهرهم

غرمائيوعلىبمكةماليجمععلىأعينوني:تلت:قال،أظهركمبينفيقتلعليكمبهيفدماقتنتظرونانما

هنالك.ماالىالتجاريسبقنيأنقبلوأصحابهمحمدفلمنفأصيبخيبرأقدمأنأريدفاني

محمد.فيئءمن:ويقال:هثامابنقال

فقلت:صاحبتيوجئت:قال،بهسمعتجمعكأحثماليليفجمعوافقاموا:قال:اسحاقابنقال

التخار،يسبقنيأنقنلالبيعفرصمنفأصيببخيبرالحقلعلي،موضوعمالعندهاليكانوقد،مالي

منخيمةفيواناجنبيالىوقفحئىأقبلعنيوجاءهالخبرالمطلبعبدبنالعئاسسيمفلما:قال

وضغتلماحفظعندكوهل:فقلت:قالبه؟جئتالذيالخبرهذاما،حجاجيا:فقالالتجار،خيام

،ترىكماماليجمعفيفانيخلاءعلىألقاكحتىعنيفاستاخر:قلت:قال،نعم:قال؟عندك

لقيتالخروجوأنجمعتبمكةليكانشيءكلجمعمنفرغتاذاحتى:قال،أفرغحتىعنيفاتصرت

أفعل،:قال،شئتماقلثمثلاثاالطلبأخشىفاني؛الفضلاباياحديثيعلياحفظ:فقلتالعئاس

خيبر،افتتحولقد،حييبنتصفيةيعني،ملكهمبنتعلىعروسااخيكابنتركتلقدواللهفاني:قال

ولقد،عنيفاكتمواللهاي:تلت:قالحخاج؟ياتقولما:فقال،ولأصحابهلهوصارتفيهاماواتتثل

علىواللهفهو،امركفأظهرثلاثمضتفاذا،عليهأغلبأنمنفرقاماليلاخذالاجئت.وما،اسلمت

أقىحتىخرجثم،عصاهوأخذوتخفقلهحلةالعباسلبسالثالثاليومكاناذاحتى:قال،تحمثما

الذيواللهكلا:قال،المصيبةلحرالتجلدواللههذا،لفضلءأبايا:قالوارأوهفلما،بهافطافالكعبة
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لهفأصبحتومافيهااموالهمواحرز،ملكهمبنتعلىعروساوتركخيبرمحمدافتتحلقد،بهحلقتم

فأخذمسلماعليكمدخلولقد،بهجاءكمبماجاءكمالذي:قالالخبر؟بهذاجاءكمنفالوا:،ولأصحابه

علمنالوواللهاما،اللهعدواتفلت،اللهلعباديا:قالوا،معهفيكونوأصحابهبمحمدليلحقفانطلقماله

بذلك.الخبرجاءهمأنينثبواولم:قال،شانولهلنالكان

خيبر:يومفيالشنرمنقيلماذكر

]:الخفيف[منثابتبنحسانقولخيبريومفيالشعرمنقيلمماوكان:اسحاقابنقال

ونخيلمزارعمنجمعواعماخيابرقاتلتمابئس

الذليلاللنيمفغلوأقزواحماهمفاستبيحالموتكرهوا

جميلغيرالهزالموتحوتاتفانتهربونالموتأمن

أيمن:أمابنعبيدبنأيمنتخلفعنيعتدرلحسانكلمة

وهوخيبر،عنتخلفقدوكانعبيد،بنايمنأمابنأيمنعنيعتذروهوايضأثابتبنحسانوقال

أخافكانزيد،بناسامةأموهي،جم!اللهرسولمولاةأيمنأمامهوكانت،الخزرجبنعوفبنيمن

]:الطويل[منلأمهأمامة

خيبرفوارستشهدولمجبتت:افهلأيمنقالتانحينعلى

المخضرالمديدشرببهأضزمغرهولكنيجبقلموأيمن

أعسرغيرفارسافيهملقاتلمفرهشأنمنكانقدائذيولولا

أيسرغيرعندهمتهكان-ومامهرهفغلصدهقدولكئه

]:الطويل[منوانشدنيمالكبنلكعبالأبياتهذهزيدأبوانشدني.هشامابنقال

بمقضرذاكملولاكانومامهرهشأنصدهقدولكنه

:جندببنلناجيةرجز

الرجز]:[منالاسلميئجندببنناجيةوقال:اسحاقابنقال

!ومشربمأكلإلأهوما؟!يركبفيم،اللهلعباديا

مغجب!نعيمفيهاوجئة

الرجز]:[منأيضأالأسلميئجتدببنناجيةوقال

أنكبمكريفيقرنربياجتدبابنأنكرنيلمنأنا

وثغلباتسيربمقدىطاح

بمغدى.وطاح،مكريفي:قولهللشعرالرواةبعضانشدني:هشامابنقال

خيبر:يومفيمالكبنلكعبكلمة

]:الطويل[من-الانصاريزيدابيعنهشامابنذكرفيما-خيبريومفيمالكبنكعبوقال



خنيرالىالمسيرذكر

052

"هشاملابن*السيرة

مذودالأشاجععاريفتىبكلوفروضهخيبراورذناونحن

مشهدكلفيالأعداءعلىجريءالقوىواهنلاالغاياتلدىجواد

انمهئدالمشرفيبنضلضروبشثو؟كلفيالقدررمادعظيم

باخمدوفوزايرجوهااللهمنشهادةأصابانمدحأالقتليرى

وبانيدباللسانعتهويذفعمحمدذمارعنويحمييذود

محمدنقسىدونبنقسيجوديريبهأفبركلمنويتصره

غدفيوالعزالفوزبذاكيريدمخلصابالغيببالأتباءيصدق

وأفوالها:خيبرمقاسمذكر

سهمانفيالسنفكانت،والكتيبةونطاةالسقعلىخيبرأفوالعلىالمقاسموكانت:اسحاقابنقال

وطغم،والمساكينواليتامى،القربىذويوسهم،يالنبيوسهم،الفهخمسالكتيبةوكانت،المسلمين

بنمحيصةمنهم،بالصلحفدكأهلوبين!اللهرسولبينمشوارجالوطغم،ع!النبيأزواج

علىيخبروق!متتمر،منوسقاوثلاثينشعير،منوسقاثلاثينمنهاوس!الفهرسولاعطاهمسعود،

،حرامبنعمروبنعندالفهننجابزالأعتهايذبئولمعتها،غابومنخيبرشهدمن،الحديبيةأهل

حضرها.منكسفميك!اللهرسوللهفقسم

ثمانيةوالشننطاةوكانت،خيبرعليهماقسمتاللذانوهما،خاصبىوواديالسرنرواديوادياهاوكان

سهيمالفعلىونطاةالسنوقسعت،سهماعشرثلاثةوالسن،أسهبمخمسةذلكمننطاة،سهماعشر

سهموثمانمائةسهيمالف!هالقهرسولأضحابمنخيبرعليهمقسمتالذينعدةوكانت،سهموثمانماية

سهم،ولفارسه،سهمانفرسبىلكلفكان؛فرسمائتاوالخيل،مائةعشرةازبعالرجال،وخيلهمبرجالهم

جمع.سهماعثرثمانيةفكانت،رجلمائةاليهجمعرأسقسفيملكلفكان،سفمراجللكلوكان

الهجين0وهجن،الخيلمنالعربيع!اللهرسولعربخيبروفي:هشامابنقال

بنوعمر،عبيداللهبنوطلحة،العرامننوالزبيررأسا،طالبأبينجنعليئفكان:اسحاقابنقال

وسهمالحضير،بنوأسيد،العجلانبنيأخوعديبنوعاصم،عوفيبنالرحمنوعبد،الخطاب

سلمة،بنيمنحرامبنيوسهمعبيد،بنيوسهم،بياضةبنيوسهم،ناعموسهم،الخزرجبنالحارث

.السهاموعبيد

بنيأحدأوسبىبنعبيدوهوخيبر،يومالسهاممناشترىلماالسهامعبيدلهقيلوانما:هشامابنقال

.الأوسبنمالكبنعمروبنالخزرجبنالحارثبنحارثة

اوسيى،وسهم،حارثةوسهمالنجار،وسهم،وأسلمغفاروسهم،ساعدةوسهم:اسحاقابنقال

الثانيكانثم،ال!ريروتابعه،الخوعوهو،العوامبنالزبيرسهمبنطاةخيبرمنخرجسهمأولفكان

الخامسكانثم،الخزرجبنالحارثبنيسهمالرابعكانثماسيد،سهمالثالثكانثم،بياضةسهم

هبطواثم.نطاةفهذه،مسلمةبنمحمودقتلوفيه،وشركائهمومزينةالخزرجبنعؤفلبنيناعمسهم

رسولسهمكانومعه،العخلانبنيأخيعديبنعاصمسفممتهخرجسهبمأولفكانالسنالى

طالبأبيبنعليئسهمثئمالنجار،سهمثم،ساعدةسفمثم،عوفنجنعندالرخمنسهمثئم،!القه
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سهماثم،الخطاببنعمرسهمثم،واسلمغفارسفمثم،عبيداللهبنطلحةسفمثم،عليهاللهرضوان

اللفيف،سهموهو،أوسسفمثم،السهامعبيدسهمثم،حارثةسفمثم،حراموبنيعبيدبنيسلمة

فيأصابهكانالذيجم!اللهرسولسهمحذوهوكان،العربسائرمنخيبرحضرومنجهينةاليهجمعث

وبين،نسائهوبينقرابتهبين،خاصيىواديوهي،الكتيبةو!القهرسولقسمثم،عديبنعاصمسهم

طالبابيبنولعلي،وشتيمائتيابنتهلفاطمةجمن!اللهرسولفقسممنها؟أعطاهمونساءالمسلمينرجال

ولابي،وستيمائتيالمؤمنينأمولعائثة،نوئمنوسقاوخمسينوستيماثتيزيدبنولاسامة،وستيمائة

وسقا،خمسينجعفرولبنيوسقا،وأربعينوسيمائةطالبأبيبنولعقيل،وشتيمايةقحافةابيبنبكر

ولأبيوسقا،أربعونمنهاللصلت؟وستيمائةوابنيهمخرمةبنوللصلت،وضتيمائةالحارثبنولربيعة

ولابيوسقا،ثلاثينمخرمةبنولقيسىوشفا،خمسينيزيدعبدبنولركانةوسقا،خمسوننبقة

ولبني،وستيمائةالحارثبنالحصينوابنةالحارثنجنعبيدةولبناتوسقا،أربعينمخرمةبنالقاسم

الياسوابنأثاثةبنولمسطحوسقا،ثلاثينمخرمةبنأوسولابنوسقا،ستينيزيدعبدبنعبيد

وسقا،ثلاثينالحارثبنتولبحينةوسقا،ثلاثينهتدبنولنعيموسقا،أربعينرميثةولأموسقا،خمسين

بنتولجمانةوسقا،ثلاثينالمطلبعبدبنالزبيربنتالحكمولأموسقا،ثلاثينيزيدعبدبنولعجير

ولحمنةوسقا،اربعينبكرأبيبنالزخمنولعبدوسقأ،خمسينالأرقمولأئموسقأ،ثلاثينطالبابي

خنيسأبيولابنوسقا،أربعينالربيربنتولضباعةوشقا،أربعينالزبيرولأموشقا،ثلاثينجحشبنت

وسقا،خمسينالكلبيولنميلةوسقا؟عشرينبضرةولأبيوسقا،أربعينطالبولأموسقا،ثلاثين

وسقا،ثلاثينجحشبنتحبيبولأئموسقا،أربعينمنهالابنيهوسقأ:تسعينوابنيهوهببنولعبدالله

وشتي.سبعمائة!كني!ولنسائهوسقأ،ثلاثينعبدةبنولملكو

بنيفيالحاجةوكانت،حاجتهمقدرعلىقسمه،ذلكوغيرونوىوتمروشعيرقمحةهشامابنقال

أكثر.أعطاهمولهذاأكثر؛المطلبعبد

رحسلريم!غور

خيبرقمحمننساءه!ك!اللهرسولمحمداعطىماذكر

بنولأسامةوسقا،وثمانينخمسةيكص!هالقهرسولبنتولفاطمةوسقا،وثمانينوستيمايةلهنقسم

عفانبنعثمانشهد،أوستيخمسةرميثةولاموسقا،عشرخمسةالأسودبنوللمقدادوسقأ،أربعينزيد

وكتب0وعباس

بنعنداللهبنعبيدالقهعن،الزهريشهابابنعن،كيسانبنصالحوحدثني:اسحاقابنقال

منوستيمائةبجادللزهاويينأوصى:بستالاموتهعنديكرواللهرسوليوصلم:قالمسعود،بنعتبة

مائةبجادوللأشعريين،خيبرمنوشتيمائةبجادوللسبئيينخيبر،منوشتيمائةبجادوللداريينخيبر،

أخرجأ.دينانالعرببجزيرةيتركلاوأن،حارثةبنزيدبنأسامةبغثبتنفيذوأوصىخيبر،منوستي

9352].:برقممنهجزءاداودأبو
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بلغهمحين-فدكأهلقلوبفيالزعبالقهقذفخيبرمنع!القهرسولفرغفلفا:اسحاقابنقال

عليهفقدمت،فدكمنالنضفعلىيصالحونهع!اللهرسولالىفبعثوا-خيبربافلتعالىاللهاؤقعما

خالصة؟-جيهالفهلرسولفدكفكانت،منهمذلكفقبل،المدينةقدممابعدأو،بالطائفأوبخيبررسلهم

3516].برقمالخراجكتابفيداودأبو[أخرجه.ركابولابخيلعليهايوجفلملانه

الدارئين:النفرتسمية

لخم،بننمارةبنحبيببنيهانئبنالداربنووهمخيبر،منع!رزالفهرسوللهمأؤصىالذين

:الشاممن!اللهرسولالىسارواالذين

عحي!اللهرسولسماه،مالكبنوعرفة،قيسبنويزيد،أخوهاوسبنونعيم،اوسبنتميم

مالك.بنمزانوأخوه-مالكبنعزة:ويقال:هثامابنقال-عبدالرخمن

".مالكبنمروان:هثامابنقال

فسماهبر،-بنالطيبوأخوهبر،بنهندوأبو،مالكبنوجبلة،نغمانبنوفاكه:اسحاقابنقال

عبدالله.!اللهرسول

ثمارهم:يقدرخيبرأهلالىخارصايبعثلمج%اللهرسول

خارصارواحةبنعبداللهخيبراهلالىيبعث-بكرأبيبنعبداللهحدثنيكما-لمج!القهرسولفكان

فلكم،شئتموانفلناشئتمان:قالعلينا،تعديتقالوا:فاذا،عليهمفيخرصويهود،المسلمينبين

اصيبثمواحدا،عامارواحةبنعبداللهعليهمخرص!انما،والازضالسمواتقامتبهذا:يهودفتقول

بعدعليهميخرصالذيهو؛سلمةبنيأخوختساء؛بنأميةبنصخربنجثارفكان،اللهيرحمهبمؤتة

رواحة.بنعبدالله

حارثة:بنيأخاسهلبنعبداللهتقتلاليهود

عجماللهرسولعهدفيعدؤاحتى،معاملتهمفيبأساالصن!لمونبهميرىلاذلكعلىيهودفاقامت

عليه.والمسلمون!اللهرسولفائهمهم،فقتلوه،حارثةبنيأخيسهلبنعبداللهعلى

بنيمولىيساربنبشيرأيضأوحدثني،حثمةأبيبنسهلعن،الرفريفحدثني:اسحاقابنقال

يمتارلهاصحابفياليهاخرجوكانبخيبر،سفلبنءعبدالله|صيب:قالحثمةابيبنسفلعن،حارثة

علىقدمواثم،فغثبوه5فاخذو:قالفيها،طرحثم،عنقهكسرثقدعينيفيفوجدتمرا،منها

ابناومحيصةحويصةعمهابناومعهسهلبنعبدالرحمن5أخواليهفتقدم،شانهلهفذكرواعصضاللهرسول

قبلتكفمفلما،القومفيقدبمذاوكان،الدمصاحبوكانا،ستأاحدثهممنعبدالرحمنوكانمسعود،

أنس-بنمالكذكرفيماكئر""كئر:ويقال:هشامابنقال-الكبر""الكبرع!:القهرسولقالعمهابني

فقال،صاحبهمقتلع!اللهلرسولفذكروابعد،هوتكلمثم،ومحيصةحوئصةفتكلم،فسكت

ما،اللهرسوليا:قالوا؟"اليكمفنسلمهيمينأخمسينعليهتحلفونثمقاتلكم"أتسئون:!اللهرسول
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ثمقاتلألهيعلمونولاقتلوهمايميناخفـينلكمبالفه)أفيحلفون:قال،نعلملاماعلىلنحلفكنا

يحلفواأنمنأعظمالكفرمنفيهممايهود،أيمانلنقبلكناما،اللهرسولياقالوا:دمه؟"منيبرؤون

حمراءمنهابكرةاتسىمافوالفه:سهلقال،ناقةمائةعندهمن-!راللهرسولفوداه:قال،اثمعلى

أحوزها.وأناضربتني

قيظيئبنبجيدبنعبدالرحمنعن،التيميالحارثبنابراهيمبنمحمدوحدثني:اسحاقابنقال

انه،منهأسنكانولكنه،منهعلمابأكثرسهلكانماالفهوايم:ابراهيمبنمحمدقال،حارثةبنياخي

لكمعلممالاعلى"احلفوا:-لمجي!اللهرسولقالما،اوهمسهلاولكن،السانكانهكذاماوالقه:لهقال

اليهفكتبوا"فدوهأنجياتكمبينقتيلوجدقد"ائه-:الأنصاركلمتهحين-خيبريهودالىكتبولكنهبه"،

.عندهمنءلمجووالقهرسولفوداهقاتلا،لهيغلمونولاقتلوهمابالقهيحلفون

حديثه:فيقالأنهالابجيد،بنعبدالرحمنحديثمثلشعيببنعمرووحذثني:اسحاقابنقال

.عندهمن-لمجي!اللهرسولفوداهقاتلا،لهيعلمونولاقتلوهما،بالفهيحلفونفكتبوا"بحربائلنواأو"دوه

خيبر:اهلاجلاء

حين-نخلهمخيبريهود-جتالقهرسولاعطاءكانكيف:الزهريشهابابنوسالت:اسحاقابنقال

فأخبرنيذلك؟غيرمنلضرور؟اياهااعطاهمأم،قبضحتىلهمذلكابت:خرجهاعلى-النخلأعطاهم

رسولعلىوجلعزالقهأفاءمفاخيبروكانت،القتالبعدعنوةخيبرافتتحىفياللهرسولان:شهابابن

بعدالجلاءعلىاهلهامننزلمنونزل،المسلمينبينوقسمها-!ر،القهرسولخمسها،ىفيالفه

ثمارهاوتكونتنملوهاأنعلىالأموالهذهاليكمدفغتشئتم"ان:فقال!ك!،الهرسولفدعاهم،القتال

عبداللهيبعث-رواللهرسولوكانيغملونها،ذلكعلىفكانوا،فقبلوا"اللهأقركمماوأقركم،وبينكمبيتما

تعالىاللهرضيبكبرابوأقرها-لمجتنبيهاللهتوفىفلما،الخرصفيعليهمويغدلثمرهافيقسمرواحةبن

أقزهاثم،توفيحئىي!،القهرسولعليهاعاملهمالتيالمعاملةعلىبأيديهمع!موالفهرسولبعدعنه

يجتمعن"لا:فيهاللهقبضهالذيوجعهفيقالشحاللهرسولانعمربلغثم،امارتهمنصدرا!تهعمر

أذنقدوجلعراللهان:فقاليهودالىفارسل،العبتبلغهحتىذلكعمرففحص"دينانالعرببجزيرة

منعهدعندهكانفمن"دينانالعرببجزيرةيجتمعن"لا:قالع!القهرسولانبلغنيفقد،جلائكمفي

اليهودمن-ج!القهرسولمنعهدعندهيكنلمومن،لهأنفذهبهفلياتنياليهودمن!الهرسول

منهم.عتي!اللهرسولمنعهدعندهيكنلممنعمرفانجلىللجلاء،فليتجفز

أناخرنجت:قالعمر،بنعبداللهعنعمر،بنعبداللهمولىنافعوحدثني:اسحاقابنقال

:قالاموالنا،فيتفرقناقدفنافلمانتعاهدها،بخيبرأموالناالىالأسودبنوالمفدادالعؤامبنوالزبير

علياشتضرخاصبحتفلما،مرفقيمنيدايففدعت،فراشيعلىنائمواناالليلتحتعليفعدي

علىبيقدماثميديمنفاصلحا:قال،اذريلا:فقلتبك؟هذاصنعمق:فسألانيفاتياني،صاحباي

وقدشئنا،اذانخرجهمأناعلىخيبريهودعاملكانيك!القهرسولان،الناسايها:فقال،!نهعمر

أنهمنشكلا،قبلهالأنصاريعلىعدوهممعبلغكمقدكمايديهففدعواعمربنعبداللهعلىعدوا
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فاخرجهم.يهود،مخرجفانيبهفليلحقبخيبرماللهكانفمن،غيرهمعدوهناكلنالي!،اضحابه

أخرجلما:قال،حارثةبنيأخيمكنفبنعبداللهعنبكر،ابيبنعبداللهفحدثني:اسحاقابنقال

بنياخيخنساءبناميةبنصخربنبجئارمعهوخرجوالأنصارالمهاجرينفيركبخيبرمنيهودعمر

أصلعلىأهلهاعلىخيبرقسمافهما،ثابتبنويزيد،وحاسبهمالمدينةأفلخارصوكان،سلمة

بنلعثمان:القرىواديمن،!ه،الخالابثنعمرقسمماوكانعليها،كانتالتيال!همانجماعة

خطر،ربيعةأبيبنولعامرخطز،سلمةأبيبنولعمرخطر،عوفبنالرحمنولعبدخطر،عفان

ولمعيقيب،خطرجعفرولبني-ولاسلم:ويقال:هشامابنقال-خطرولأشييمخطر،سراقةبنولحعرو

البكيرولابن،خطرجحشبنعبداللهولابن،خطرانوعبيداللهولعبدالله،خطرالأرقمبنولعبداللهخطر،

ولابيخطر،عقراءبنولمعاذخطر،كعببنولابيخطز،ثابتبنولزيدخطر،ولمغتمرخطر،

صغصعةبنولمالكخطر،رئاببنعبداللهبنولجابرخطز،صخربنولجئارخطر،وحسنطلحة

سلامةبنولسلمةخطز،معاذبنصعدولابنخطر،حضيرولابنخطز،عمبروبنعبداللهبنوجابر

خطز،مسلمةبنولمحمدخطر،جبربنعب!ولابيخطر،شريكوابيثابتبنالرحمنولعبدخطر،

خطر،نصفعتيكبنولجبر:اسحاقابنقال-لقتادة:ويقال:هشامابنقال-خطزطارقبنولعبادة

وواديخيبرأمرمنبلغنامافهذا،خطروالضحاكحزمةولابنخطير،نصفقيسبنالحارثولابن

ومقاسمهما.الفرى

خطرا.فلانلياخطر:يقال،النصيب:الخطر:هشامابنقال

اليهاالمهاجرينوحديثالحبشه،منطالبابيبنجعفرفذومذكر

قدم!هطالبأبيبنجغفران:الشعبيعن،الاجلحعن،عيينةبنسقيانوذكر:هشامابنقال

أنابأيهماأدري"ما:وقال،والتزمهعينيهبين!اللهرسولفقئلخيبر،فتحيوميك!الفهرسولعلى

جغفر".بقذومانمخيبربفثحاصز،

الوقت:ذلكالىالحبشةمهاجريمنبقواالذيننسمية

فيهمبعثحتىعرواللهرسولأصحابمنالحبشةبارضاقاممقوكان:اسحاقابنقال

بخيبروهوك!وعليهبهمفقدم،سفينتينفيفحملهم،الضمريامئةبنعمروالنجاشيالى!اللهرسول

الحديبية:بعد

ابنة!أسماءامرأتهمعه،المطلبعبدبنطالبابيبنجعفر:منافعبدبنهاشمبنيمن

أميراالشامأزضمنبمؤتةجعفرقتل،الحبشةبأزضولدتهوكانت،جعفربنعبداللهوابنه؛الخثعمئة

رجلث!،الفهلرسول

أمينةامرأتهمعه،شمسعبدبنأميةبنالعاصبنسعيدبنخالد:منافعبدبنشمسعبدبنيومن

خالد،بنتوامةخالد،بنسعيد:وابناه-خلفبنتهمينة:ويقال:هثامابنقال-أسعدبنخلفبنت

بنعمرووأخوه؟الشامبأرضالصديقبكرابيخلافةفيالصفربمرجخالذقتل،الحبشةبارضولدتهما
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قتل،الحبشةبازضهلكت،الكنانيمحرفيبناميةبنصقوانبنتفاطمةامراتهمعه،العاصبنسعيد

بنالعاصبنسعيدإبوهيقولسعيدبنولعمرو،!هبكرأبيخلافةفيالشامأرضمنباجنادينعمرو

]:الطويل!منأحيحةأبوامية

وسلحايداهواشتدتشباذاسائلأعمروياعنكشغريليتألا

موجحاالضذرفيكانكيظاوتكشفبلابلفيهانقومافراتثرك

هلكالعاصبنسعيدابوهموكاناسلما،حينالعاصبنسعيدبنأباناخوهمايقولوخالهـدولعمرو

]:الطويلأمنبهالهماليفيهلك،الالائفناحيةمنبالالريخبة

وخالدعمزوالدينفييقتريلماشاهدبالالريبةميتأليتالا

نكابدمناعدائنامنيعينانفأضبحاالنساءافربناأطاعا

]:الطويلأمنفقالسعيدبنخالهـدفأجابه

مقصرالمقالةسوءمنهوولاعرضهأناشاتملاأخيمااخي

يتشربالالريبةميتاليتألا:أمورهعليهاشتدتاذايقول

افقرهوائذيالأذنىعلىواقبللسبيلهمضىقذميتأعنكفاع

بنسعيدالالىوكان،المسلمينمالبيتعلىالخطاببنعمرخازنفاطمةابيبنومعيقيب

نفر.اربعة،شمسعبدبنربيعةبنعتبةالحليفقيسبنعبداللهالاشعريموسىوابو؛العاص

رجل0خويلد؛بننوفلبنالاسود:قصيئبنالعزىعبدبنايمدبنيومق

بنوخزيمة،جهمبنعمرو:ابناهمعه،شرخبيلعبدبنقيسبنجهم:قصيئبنالدارعبدبنيومن

رجل.لها،وابناه،الحبشةبأرضهلكتالأسودعبدبنتحرملةامامراتهمعهوكانت،جهم

.رجلان،هذيلمنلهمحليفمسعودبنوعتبة،وفاصأبيبنعامر:كلاببنزفرةبنيومن

بنتريطةامرأتهمعهكانتوقدصخر،بنخالدبنالحارث:كغببنمرةبنتيمبنيومن

رجل.،ائحبشةبأرضهلكت،جبيلةبنالحارث

رجل.،افبانبنربيعةبنعثمان:كعببنفصيصبنعمروبنجمحبنيومن

كانزبيد،بنيمنلهمحليفالجزءبنمحميه:كعببنهصيصبنعمروبنسهمبنيومن

رجل.،المسلمينخمسعلىجعلهمجيهؤاللهرسول

رجل.،نضلةبنعبداللهبنمغمر:لؤيبنكعببنعديبنيومن

بنقيسبنربيعةبنومالك،شمسعبدبنعمروابنحاطبأبو:كالببنلؤيبنعامربنيومن

.رجلان،شمسعبدبنوقدانبنالسغدفيبنتعمرةامراتهمعه،شمسعبد

رجل.،لقيطبنقيسعبدبنالحارث:مالكبنفهربنالدارثبنيومق

الهـذينفهؤلاء،المسلمينمنهنالكهلكمننساءمننساةالسفينتينفيمعهمالنجاشيئحملكانوقد

-لمج!عاللهرسولالىالسفينتينفيقدممنفجميع،السفينتينفيالضمرياميةبنعمرومعالنجاشيحمل

رجلا.عشرستة
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إلىالسفينتينفيالنجاسييحملولم،بديىبعدالايقدمولم،الحبشةأزضإلىهاجرممنوكان

الحبشة:مهاجرةمنالحبشةبأرضهلكومن،ذلكبعدقدمومن،ع!حاللهرسول

حليف،خزيمةأسدالأسديرئاببنجحشبنعبيدالله:منافعبدبنشمسعبدبنامئةبنيمن

تكنىكانتوبها،عبيداللهبنتحبيبةوابنته،سفيانأبيبنتحبيبةأمامراتهمعه،سمسعبدبنأميةبني

بهاتنضرالحبشةأرضقدمفلمامهاجرا،المسلمينمعخرج،رفلةاسمهاوكان،سفيانابيبنتحبيبةام

أبيبنتحبيبةائمبعدهمنامراتهعلى-لمج!اللهرسولفخلفنصرانيأ،هنالكومات،الإشلاموفارق

.حرببنسفيان

معجحسبنعبيداللهخرج:قال،عروةعن،الزبيربنجعفربنمحمدحدثني:اسحاقابنقال

عجرالفهرسولاصحابمنبالمسلمينمراذافكان:قالتنضر،الحبشةارضقدمفلمامسلما،المسلمين

إذاالكلبولدانوذلكبغد،تبصرواولمالبصرتلتمسونوانتمابصرناقد:اي،وصأصأتمفقحنا:قال

ولمفأنجصرنا،اغيننافتحنا:أيمثلا،ولهملهذلكفضرب،ذلكقبلصأصأللنظرعينيهيقتحاقاراد

ذلك.تلتمسونوأنتمفتبصروا،أعينكمتقتحوا

كانتالتيقيسبنتأميةابووهو،خزيمةبناسدبنيمنرجل،عبداللهبنوقيس:اسحاقابنقال

وأم،.جحشنجنعبيداللهظئركبكانتا،حرببنسفيانابيمولاةيساربنتبركةوامراته،حبيبةأممع

.رجلان،الحبشةازضالىهاجراحينمعهمابهمافخرجا،سقيانأبيبتتحبيبة

حنينيومقتلأسد،بنالمطلببنالأسودبنزمعةبنيزيد:قصيبنالعزىعبدبناسدبنيومن

.رجلان،الحبشةبأزضهلكاصد،بنالحارثبناميةبنوعمروشهيدا،-جم!اللهرسولمع

بنوفراسالدار،عبدبنمنافعبدبنهاشمبنعميرابنالرومأبو:قصيبنالدارعبدبنيومن

.رجلانالدار،عبدبنمنافعبدبنعلقمةبنكلدةبنالحارثبنالنضمر

معه،زهرةبنالحارثبنعبدبنعوفعبدبنازهربنالمطلب:مرةبنكلاببنزفرةبنيومن

هنالكلهولدت،الحبسةبأرضهلك،سهمبنسعدبنسعيدبنضبيرةبنعوفأبيبنترفلةامرأته

رجل.،الإسلامفيأباهورثرجللأولكانان:يقالفكان،المطلببنعبدالله

قتل،تيمبنسعدبنكعببنعمروبنعثمانبنعمرو:لؤيبنكعببنمرةبنتيمبنيومن

رجل.،وئاصابيبنسعدمعبالقادسية

أرضمنبأنجنادينقتلالأسد،عبدبنسفيانبنهئار:كعببنمرةبنيقظةبنمخزومبنيومن

بنعمرخلافةفيبالشاماليرموكعامقتل،سفيانبنعبداللهوأخوه!ه،بكرابيخلافةفيالشام

نفر.ثلاثة،المغيرةبنحذيفةابيبنوهشاملا،امثئماقتلفيهيشك!ته،الخطاب

بنوهببنحبيببنمغمربنالحارثبنحاطب:كعببنهصيصبنعمروبنجمحبنيومن

هنالكحاطبهلك،المجللبنتفاطمةامرأتهومعه،والحارثمحمد،:وابناه،جمحبنحذافة

امرأتهمعهالحارثبنحطابواخوه،السفينتيناحدىفيامهما،وهي،وابناهامراتهفقدمتمسلمأ،

بنمغمربنوسفيان،السفينتيناحدىيرفكيهةامراتهفقدمتمسلما،هنالكهلكيسار،بنتفكيهة
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سفيانوهلك،حسنةبنشرخبيللامهماوأخوهما،حسنةمعهوأمهما،وجابر،جنادة:وابناه،حبيب

نفر.ستة،!تهالخطاببنعمرخلافةفيوجابرجنادةابناهوهلك

بنسعيدبنعدقيبنقيسبنالحارثبنعبدالله:كعببنهصيصبنعمروبنسهمبنيومن

وأبو،سهمبنسعيدبنعديبنقيسبنحذافةبنوقيس،الحبشةبارضهلكالشاعر،سهم

!نه،الصديقبكرابيخلافةفياليمامةيومقتل،سهمبنسعيدبنعديبنقيسبنالحارثابنقيس

،كسرىالىجم!اللهرسولرسولوهو،سهمبنسعيدبنعديبنقيسبنحذافةبنوعبدالله

بنالحارثبنوبشر،عديبنقيسبنالحارثبنومعمر،عديبنفيسبنالحارثبنوالحارث

خلافةفيبانجنادينقتلعمرو،بنسعيد:لهيقالتميمبنيمنأمهمنلهوأخ،عديبنقيس

!نه،الخطاببنعمرخلافةفياليزموكعامقتل،قيسبنالحارثبنوسعيد!ه،بكرأبي

بنعمرخلافةفيفحليوموقتل-لمجحاللهرسولمعبالطائفجرح،قيسبنالحارثبنوالسائب

بنسعيدبنمهشمبنحذيفةبنرئاببنوعمير،فيهيشكخيبر،يومقتل:ويقال،!نهالخطاب

رجلا.عثراحد،!هبكرابيخلافةفياليمامةمنمتصرفهالوليدبنخالدمعالئمربعينقتل،سهم

بنعويجبنعبيدبنعوفبنحرثانبنالعرىعبدبنعزوة:لؤيبنكعببنعديبنيومن

الحبشة،بأرضهلك،حرثانبنالعرىعبدبننضلةبنوعدي،الحبشةبارضهلك،كعببنعدي

.رجلان

الحبشة،أزضمنالمسلمينمنقدممنمعالنغمانفقدم،عديبنالنغمانابنهعديمعكانوقد

شعر،منابياتافقال،البضرةارضمنميسانعلىفاستعمله،الخطاببنعمرخلافةكانتحتىفبقي

]:الطويلأمنوهي

وحنتمزجاجفييسقىبميسانحليلهاانالحسناءأتىهلألا

منسمكلعلىتجذوورفاصةقريبمادهاقينغئتنيشئتاذا

المتثلمبالأضغرتسقنيولااسقنيفبالأكبرندمانيكتتفاق

المتهدمانجوسقفيتنادمنايسوؤهالمؤمنيناميرلعل

فلما،وعزله،عزلتهقذأنيفليخبرهلقيهفمن،ليسوؤنيذلكان،والفهنعم:قالعمرانجياتهبلغتفلفا

كنتولكني،قطقلتهأنيبلغكمماشيئاصنعتما،المؤمنينأميرياوالقه:وقالاليهاعتذرعليهقدم

عملعلىليتغمللاالقهوايم:عمرلهفقالالشعراء،تقولفيمافقلتقولمنفضلاوجدتشاعراامرأ

قلت.ماقلتوقذبقيتما

بننضربنودعبدبنشمسعبدبنعمروبنسليطفهر:بنغالببنلؤيبنعامربنيومن

رجل.،باليمامةالحنفيعليبنهوذةالىعنعاللهرسولرسولكانوهوعامر،بنحسلبنمالك

عبدبنوسعدشداد،أبيبنزهيربنغتمعبدبنعثمان:مالكبنفهربنالحارثبنيومن

ثلاثةشداد،ابيبنزهيربنوعياضفهر،بنالحارثبنظرببنأميةبنعامربنلقيطبنقيس

نفر.
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يحملولم،ذلكبعدقدمومن،مكة-لمجيروالقهرسولعلىيقدمولمبدرعنتخففمنفجميع

رجلا.وثلاثوناربعة؛السفينتينفيالنجاشي

اليها:هاجرواالذينالمسلمينمنالحبشةبأرضماتواالذين

الحبشة:بأرضابنائهمومنمنهمهلكمنجملةتسميةوهذه

نصرانيأ.بهامات،اميةبنيحليفرئاببنجحشبنعبيدالله:منافعبدبنشمسعبدبنيمن

أسد.بنالحارثبنأميةبنعمرو:قصيبنالعزىعبدبنأسدبنيومن

.الحارثبنحالابواخوه،الحارثبنحاطب:جمحبنيومن

قيس.بنالحارثبنعبداله:كعببنهصيصبنعمروبنسفمبنيومن

سبعة،نضلةبنوعدي،عوفبنحزثانبنالعزىعبدبنعروة:لؤيبنكعببنعديبنيومن

نفر.

رجل.عامر،بنصخربنخالدبنالحارثبنموسى:مرةبنتيمبنيمن:ابنالهمومن

الحبشةةالىهاجرناللائيالنساء

،امرأةعثرةلست،هنالكهلكومنمنهنقدممنالنساء،منالحبشةأرضالىهاجرمنوجميع

خرجن:حينمعهنبهخرجومن،هنالكهلكومن،منهنقدممن،هنالكولدناللاتيبناتهنسوى

قريش:من

!ح.الهرسولبنترقثة:هاشمبنيمن

معها.بهاورجعتمكةمنبهاخرجت،حبيبةابنتهامعها،سفيانابيبنتحبيبةام:أمئةبنيومن

هنالك.ولدتها،سلمةأبيمنابنتهابزينبمعهاقدمت،أميةأبيابنةسلمةام:مخزومبنيومن

هنالك:ولدتهماكانتلهاوبنتان،بالطريقهلكت،جبيلةبنالحارثبنتريخطة:مرةبنتيمبنيومق

فيشربوهماءمنالحارثبنموسىوأخوهنجميعاهلكن،الحارثبنتوزينب،الحارثبنتعائثة

فاطمة.:لهايقالكيرها،ولدهامنيبقفلمهنالكولدتهالهابنتوقدمت،الطريق

ضبيرة.بنعوفابيبنت"رملة:عمروبنسهمبنيومن

غانم.بنحثمةأبيبنتليلى:كعببنعديبنيومن

المجلل،وابنةعمرو،بنسهيلبنتوسهلة،قيسبنزفعةبنتسودة:لؤيبنعامربنيومن

عمرو.بنسهيلبنتكلثوموأم،وقدانبنالئعغديبنتوعمرة

محرببناميةبنصقوان.بنتوفاطمة،الخثعميةالنغمانبنعميسبنتأسماء:العربغرائبومن

حسنة.2بنشرخبيلأموحسنةيسار،بنتوبركةيسار،بنتوفكيهة،الكنانية

المسلمين:ابناءمنالحبشةمواليد

الحبشة:بأرضأبنائهممنولدمنتسميةوهذه

طالب.أبيبنجعفربنعبدالله:هاشمبنيمن
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خالد.بنتأمةوأختهسعيد،بنخالدبنوسعيد،حذيفةأبيبنمحمد:شمسعبدبنيومن

الأسد.عبدبنسلمةابيبنتزينب:مخزومبنيومن

ازهر.بنالمطلببنعبدالله:زفرةبنيومن

،الحارثبنتوفاطمة،الحارثبنتعائشة؛وأخواتهخالد،بنالحارثبنموسى:تيمبنيومن

.الحارثبنتوزينب

بنوعبداللهخالد،بنوسعيد،حذيفةأبيبنومحمدجعفر،بنعبدالله:خمسةمنهمالرجال

.الحارثبنوموسى،المطلب

بنالحارثبنات،وفاطمةوزينبوعائشة،سلمةابيبنتوزينبخالد،بنتأمة:خمسالنساهومن

صخر.بنخالد

سبعسنةالقعدةذيفيالقضاءغمرة

وجماديين،،ربيعشهرفيبهاأقامخيبرمنالمدينةالىيك!الفهرسولرجعفلما:اسحاقابنقال

ب!0وسراياهغزوهمنذلكبينفيمايبعثوشرالأ،،ورمضان،،وشعبانورجبا،

التيعمرتهمكانالقضاهعمرةمغتمرأالمشركونفيهصدهالذيالشهرفيالقعدةذيفيخرجثم

عنها.صذوه

الديلي.الأضبطبنعويفالمدينةعلىوامشعمل:هثامابنقال

سنةمنالحرامالسهرفيالقعدةذيفي-لمجيروالقهرسولصذوالاثهم؛القصاصعمرة:لهاويقال

سنةمنفيهصذوهالذيالحرامالسهرفيالقغدةذيفيمكةفدخل،منهم!اللهرسولفاقتمق،لست

491].:البفرةأ!شمامىأوأدمت:ذلكفياللهفأنزل:قالأنهعباسابنعنوبلغنا،سبع

سمعفلما،سبعسنةوهي،تلكعمرتهفيمعهصدكانممنالمسلمونمعهوخرج:اسحاقابنقال

.وشدةوجهدعسر؟فيوأصحابهمحمداأنبينهاقرل!وتحدثت،عنهخرجوامكةأفلبه

وسببهما:الطواففيوالرملالاضطباع

والىإليهلينظروا؛الندوةدارعندلهصفوا:قالعباسابنعن،اتهملامنفحدثني:اسحاقابنقال

أراهمامرءاالله"رحم:قالثماليمنىعضدهوأخرجبردائهاضطبع-ج!اللهرسولدخلفلما،أصحابه

منهمالبيتواراهاذاحتى،معهأصحابهويهروليهرولوخرج،الركناستلمثمدؤة"نقسهمناليوم

سائرها،ومشى،أطوافثلاثةكذلكهرولثمالأسود،الركنيستلمحتىمثىاليمانيالزكنواستلم

لهذاصنعهاانماث!هاللهرسولانوذلك،عليهمليستأنهايظنونالناسكان:يقولعباسابنفكان

بها.السنةفمضتفلزمهاالوداعحجةححاذاحتى،عنهمبلغهللذيفريشمنالحي

دخلهاالعمرةتلكفيمكةدخلحينب!اللهرسولانبكر،أبيبنعبداللهوحدثني:اسحاقابنقال

الرجز]:أمنيقولناقتهبخطاماخذرواحةبنوعبدالله

رسولهفيالخيرفكلخقواسبيلهعنالكفاربنيخلوا
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قبولهفيالفهحقإعرفبقيلهمؤمنانيربيا

تتزيلهعلىقتلناكمكماتأويلهعلىقتلناكمنحن

خليلهعقالخليلويذهلمقيلهعقالهاميزيلضربأ

والدليل،اليومهذاغيرفيياسربنلعمارالابياتاخرالى،تاويلهعلىقتلناكمنحن:هثامابنقال

منالتاويلعلىيقتل!انما،بالتنزيليقروالموالمشركون،المشركينارادائمارواحةابنإنذلكعلى

بالتنزيل.!قز

:الحارثبنتميعونةيتزوجىلمج!%اللهرسول

ومجاهد،رباحابيبنعطاءعن،نجيحابيبنوعبدالله،صالحبنابانوحدثني:اسحاقابنقال

حراثم،وهو،ذلكسفرهفيالحارثبنتميمونةتزوج!اللهرسولان:عباسابنعن،الحجاج!بي

المطلب.عبدبنالعباساياهازوجهالذيوكان

مافجعلت،العئاستحتالفضلاموكانت،الفضلائماختهاالىامرهاجعلتوكانت:هشامابنقال

درهم.اربعمائةث!ضاللهرسولعنواصدقها،بمكةيك!الفهرسولفزؤجها،العئاسالىافرهاالفضل

منها:وخروجهبمكةيك!النبياقامة

عبدبنقيسابيبنالعزىعبدبنخويخطبفاتاهثلاثا،بمكة!اللهرسولفاقام:اسحاقابنقال

باخراجوكلثهقدتريمثقوكانت،الثالثاليومفيتريشمقنفرفي،حسلبنمالكبننصربنود

لومحليكبم"وما:يك!هالنبيئفقالعنا،فاخرجاجلكانقضىقدانه:لهفقالوا،مكةمنفياللهرسول

فاخرفيطعامكفيلناحاجةلا:قالوافحضرتموه"طعامألكموصنننااظهركمبينفأعرشتتركتمؤبي

بهافبنى،بسرفبهااتاهحتىميمونةعلىمولاهرافعاباوخلف،عغاللهرسولفخرجعنا،

الحجة.ذيفيالمدينةالىو!اللهرسولانصرفثم،هنالك-لمجحاللهرسول

بأدحقالزيارسردهأدئهصحديرالقذ:عبيدةابوحدثنيفيماعديهوجلعزاللهفانزل:هشامابنقال

منفجعلتعلموألتممافعلمتخافون!لاومقصترنرءوسكتممحفقينءافباللهشآءإناتحراماقئجدلتلخلن

خيبر.يعني27]:الفتحأ"قريافتحاذلثدون

وزيل!جعفرومقتلثمانسنةالأولقجمادىفيمؤتةغزوةذكر

رواحةبنوعبدالله

وشفريوصفرا،،والمحرم،المشركونالحجةتلكوولي،الحجةذيبقيةبهافاقام:اسحاقابنقال

بمؤتة.اصيبواالذينالثامالىبغثهالاولىجمادىفيوبعث،ربيع

عفحاللهرسولبعث:قالالزبير،بنعزوةعنالزبير،بنجعفربنمحمدحدثني:إسحاقابنقال

زيذاصيب"ان:وقال،حارثةبقزيخدعليهمواستعمل،ثمانسنةمنالاولىجمادىفيمؤتةالىبغثه

تهئثواثمالناسفتجهز"الناسعلىرواحةنجننعبدالقهجنفزاصيبفان،الناسعلىطالبابينجنفجغفر

فلما،عليهموسلمواع!اللهرسولامراءالناسودعخروجهمحضرفلفا،آلافثلاثةوهم،للخروج



"هشاملابنالسيرة"رواحلأنجنوعبداللهوزيدجعفرومقتلثمانسنهالأولقجمادىفيمؤتهغزوةذكر

531

:فقال؟رواحةابنيايبكيكما:فقالوا،بكى-يخن!اللهرسولهأمراءمنودعمنمعرواحةبنعبداللهودع

وجلعزاللهكتابمنآيةيقرأجمرواللهرسولسمعتولكني،ببهمصبابةولاالدنياح!ثبيماواللهاما

ليكيفأدريفلست71]:أمريم!!مقفحئاقصارنبنعككانواؤهأإلاتنكز)وإيئ:النارفيهايذكر

صالحين.إليناوردكمعتكمودفع،اللهصحبكم:المسلمونفقالالورود؟!بعدبالضدر

:الشهادةفيهايتمئىرراحةبنلعبداللهكلمة

]:البسيط[منرواحةبنعبداللهفقال

الزبداتقذففزغذاتوضربةمغفرةالرخمنأساللكنني

والكبداالأخشاءتتفذبحرببمامجهزهحزانبيدفيطغنةأو

رشداوقدغافيمنالفهازشده:جدثيعلىمزوااذايقالحتى

رتوديعه:-سي!!اللهرسولمدجفيرواحةبنلعبداللهكلمة

قالثم،فودعهع!داللهرسولرواحةبنعبداللهفأتى،للخروجتهثئواالقومانثم:اسحاقابنقال

]:البسيط[من

نصركائذيونضراموسىتثبيتحسننمنآلاكمااللهفثئت

البصرثابتأنييغلماللهنافلةالخيرفيكتفرستإني

القدربهازرىفقدمتهوالونجهنوافلهيحرمفمنالرسولاتت

]:البسيط[منالابياتهذهبالشعرالعلماهلبعضأنشدني:هشامابنقال

القدربهأزرىفقدمتهوالونجهنوافلهيحرنمفمنالرسولاتت

نصرواكائذيونضراالمردسلينفيحسنمنآداكمااللهفثئت

نظرواائذيفيكخالقتفراسةنافلةالخيرفيكتفرستاني

له.قصيدةفيالابياتوهذه،المشركينيعني

قالعنهموانصرفودعهماذاحثى،يشيعهمع!دالفهرسولوخرجالقومخرجثم:اسحاقابنقال

]:الكامل[منرواحةبنعبداله

وخليلمشئعخيرالنخلفيودعتهامريعلىالسلامخلف

ألفمالةفيالبلقاءارضمنمابنزلقدهرفلأنالناسفبلغ،الثامأزضمنمعاننزلواحتىمضواثم

أحدثمبليئمنرجلعليهم،منهمال!مائةوبليئوبفراءوالقينوجذاملخممناليهموانضم،الروممن

وقالوا:،أفرهمفييفكرونليلتينمعانعلىاقامواالصنسلمينذلكبلغفلفا؛زافلةبنمالك:لهيفالاراشة

:قال،لهفنمضيبامرهيامرناانواما،بالرجاليمدناانفاماعدؤنا،بعددفنخبره!اللهرسولالىنكتب

وما،الشهادة،تطلبونخرجتمللتيتكرهونالتيانوالفه،قوميا:وقالرواحةبنعبداللهالناسفشجع

احدىهيفانمافانطلقوا،بهاللهأكرمناالذيالدينبهذاالانقاتلهمولا،كثرةولاقرةولابعديرالناسنقاتل

.الناسفمضى،رواحةابنصدقواللهقذ:الناسفقال:قال،شهادةواماظهوراما،الحسنيين
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موتة:يومفيرواحةبنلعبداللهقصيدة

الوافر]:أمنذلكمحبسهمفيرواحةبنعبداللهفقال

العكوئملهاالحشيشمنتغزوفرعأج!منالخيلجلبنا

أديم-؟كأنأزذسبتاالضؤانمنحذوناها

جمومفترتهابغدفأعقبمعانعلىليلتينأقامت

السفوئممناخرهافيتنفسمسؤماتوالجيادفرخنا

ورومعرببهاكعانتلانلنأتيتهاماب،وأبيفلا

بريملهاوالغبارعواب!فجاءتأعئتهافعئأتا

النجوئمقوانسهابرزثاذافيهالبيضكأنلجببذي

تنيمأوفتتكحأسنتهاطلقتهاالمعيشةفراضية

الوافر]:أمنويروى:هشامابنقال

.....................00000قرحآجاممنالخيلجلبنا

.اسحاقابنغيرعنأعنتها؛فعبأنا:وقوله

:قال؛أرقمبنزيدعنحدثأنهبكر،أبيبنعبداللهفحدثني؛الناسمضىثم:اسحاقابنقال

ليسيرإنهفوالله،رحلهحقيبةعلىمردفيذلكسفرهفيبيفخرج،حجرهفيرواحةبنلعبداللهيتيماكنت

الوافر]:أمنهذهأبياتهينشدوهوسمعتهاذليلة

الحساءبغدأزبعمسيرةرخليوحملتاديتنياذا

ورائيأفليالىأزجغولاذموخلاكأتعمفشأئك

الثواءمستتهىالشامبأزضوغادرويخيالصنسلمونوجاء

افيخاءمتقطعالرخمنالىقريبنسبذيكلورذك

رواءأسافلهانخلولابغلطلعأباليلاهنالك

بينوترجعشهادةاللهيرزقنيأنلكعياماعليك:وفالبالدرةفخفقني:قال،بكيتمنهسمعتهنفلما

الرجز]:أمنيرتجزوهوذلكسفرهبعضفيرواحةبنعبداللهقالثم:قالالزخل؟شغبتي

فانزلهديتالليلتطاولالذثلاليغملاتزيدزيديا

الثلائة:القاثةواستشهادوالرومالقوملقاء

والعربالروممنهرقلجموعلقيتهمالبلقا.بتخومكانوااذاحتى،الناسفمضى:اسحاقابنقال

فالتقى،مؤتة:لهايقالفريةالىالمسلمونوانحازالعدؤ،دناثم،مشارف:لهايقالالبلقاءقرىمنبقرية

،قتادةبنقطبة:لهيقالعذرةبنيمنرجلأميمنتهمعلىفجعلوا؛الصن!لمونلهمفتعباعندهاالناس

قال-مالكبنعبادة:ويقال:هشامابنقال-مالكبنعباية:لهيقالالأنصارمنرجلاميسرتهموعلى

رماحفيشاطحتىيالهرسولبرايةحارئةبنزيدفقاتلواقتتلوا،،الناسالتقىثم:اسحاقابن
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القومقاتلثمفعقرها،شقراء،لهفرسعنافتحمالقتالالحمهاذاحتىبهافقاتلجغفرأخذهاثم،القوم

.الإسلامفيعقرالمسلمينمنرجلاولجعفرفكان؛قتلحتى

وكان،أرضعنيالذيابيحدثني:قالعئاد،أبيهعنالربير،بنعبداللهبنعئادبنيحيىوحدثني

اقتحمحينجعفرالىانظرلكأنيوالله:قال،مؤتةغزوةالغزوةتلكفيفكان،عوفبنمرةبنياحد

الرجز]:أمنيقولوهوقتلحتىقاتلثمعقرهاثمشقراءلهفرسعن

شرابهاوبارداطيبةوافترابهاالجنةحئذايا

أنسابهابعيدهكافرةعذابهادناقدروئموالزوم

ضرابهالاقيتهااذعلي

فقطعت،بيمينهاللواءاخذطالبابيبنجعفرانالعلمأهلمنبهاثقمنوحدثني:هشامابنقال

بذلكاللهفاثابه،سنةوثلاثينثلاثابنوهو،!ئهقتلحتىبعضديهفاختضنه،فقطعتبشمالهفاخذه

منرجلاان:ويقال3767]:برقمالمناقبفيالترمذيأخرجهأ.شاءحيثبهمايطيرالجنةفيجناحين

نصفين.فقطعهضربةيومئذضربهالروم

اللواء:يحملرواحةابن

الذيأبيحدثني:قالعباد،أبيهعنالزبير،بنعبداللهبنعئادبنيحيىوحدثني:اسحاقابنقال

بها-تقدمثم،الرايةرواحةبنعبداللهاخذجغفرقتلفلما:قال-عوفبنمرةبنياحدوكان-ارضعني

الرجز]:أمنقالثمالتردد،بعضويترددنفسهيستنزلفجعل-فرسهعلىوهو

لتكرهنهاؤلتتزلنلتتزلنهنقسيااقسمت

الجئهتكرهينأراكليماالرنهوشذواالئاسانجلبان

شنه؟!فينطفةالأأتتهلامطمئنهكتتقدطالماقذ

الرجز]:أمنايضاوقال

صليتقدالموتحمامهذاتموتيتقتليالأنقسيا

هديتفغلهماتقعلياناعطيتفقذ-"-وما

صلبك،بهذاشد:فقال،لحممنبعرقيلهعبمابناتاهنزلفلما،نزلثموجعفرا،زيداصاحبيهيريد

ناحيةفيالحطمةسمعثم،نهسةمنهاتتهسثم،يدهمنفاخذه،لقيتماهذهايامكفيلقيتقدفانك

قتل.حئىفقاتلفتقدمسيفهاخذثم،يدهمنالقاهثمالدنيا،فيوانت:فقال،الناس

خالد:وتأميراللواء،يحملأقرمبنثابت

منكم،رجلعلىاضطلحوا،المسلمينمعشريا:فقال،العجلانبنياخواقرمبنثابتالرايةاخذثم

وحاشىالقومدافعالرايةأخذفلماالوليد،بنخالدعلىالناسفاصطلح،بفاعلأتاما:قال،أتت:قالوا

.بالناسانصرفحتىعنهوانحيزانحازثم،بهم

:القادةباسنشهادالمنبرمحلىيخبر!الرسول

فقاتلحارثةبنزيدالراية"أخذ-:بلغنيفيما-!اللهرسولقالالقومأصيبولما:اسحاقابنقال
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حتىع!ي!الهرسولصمتثم:قالشهيدا"تتلحتىبهانقاتلجعفرأخدهاثمشهيدا،نتلحتىبها

أخذها"ئم:قالثم،يكرهونمابعضرواحةبنعبداللهفيكانقدانهوظنواالأنصاروجوهتغئرت

صررعلىالنائميرىفيماالجنةفيالنرنعوا"لقذ:قالثمشهيدا"قنلحتىبهافقاتلرواحةبنعبدالله

لي:فقيلهذا؟عم:فقلت،صاحبيهصريرفيعنازورارارواحةبنعبداللهصربرفيفرأيت،ذهبمن

مض"0ثمالتردد،بعضعبداللهوترذدمضيا

بنمحمدبنتجعفرأمعن،الخزاعيةعيسىامعنبكر،ابيبنعبداللهفحدثني:اسحاقابنقال

عليئدخلواصحابهجعفراصيبلما:قالت،عميسبنتاسماءجدتهاعن،طالبابيبنجعفر

وغسلتعجينيوعجنت:قالت-منيئةاربعين:ويروى:هشامابنقال-متمااربعيندبقتوقدياللهرسول

فتشممهم،بهمفاتيته:قالتجغفر"ببني"ائتني!:اللهرسوللينقال:قالت،ونالقتفمودئتتفمبني

"نعم،:قالشيئءثجواصحابهجعفرعن؟للغك،يبكيكماواميانتبأبي،اللهرسوليا:فقلت،عيناهوذرفت

تقفلوالا":فقال،اهلهالى!اللهرسولوخرج،النساءاليواجتمع،اصيحفقمت:قالت"اليومهذاأصيبوا

.]1611:برقمالجنائزفيماجهابنأرواه."صاحبهمبأفرشنلواقدفانهم،طعامالهمتضنعواأقمنجنفر*

نعيأتىلما:قالت،ع!ي!النبيزوجعائشةعن،ابيهعنمحمد،بنالقاسمبنعبدالرحمنوحدثني

عنينناالنساءان،اللهرسوليا:فقالرجلعليهفدخل:قالت،الحرنع!اللهرسولوجهفيعرقناجعفر

ضزورئما:تفول:قال،ذلكمثللهفقالرجعثمفذهب:قالتفأسكثهن"اليهن"فازجغ:قالوفتننا،

فيوقلت:قالت"الترابأقواههنفيفاخثأبينفاقفأسكثهن"فاذه!ب:قال:قالت،اهلهالتكلف

علىيقدرلاأنهوعرفت:قالت،ع!اللهرسولبمطيعانتومانفسكتركتماوالله،اللهانجعدك:نفسي

359].:برقمالجنائزفيمسلماخرجهأ.الترابافواههنفييحثيان

علىحملقدالمسلمينميمنةعلىكانالذيالعذريقتادةبنقطبةكانوقد:اسحاقابنقال

]:المتقاربأمنقتادةبنقطبةفقال،فقتلهزافلةبنمالك

انحطمثئمفيهمضىبرمحالإراشنجنزافلةابنطعتت

السلمغصنمالكمافمالضربةجيدهعلىضربت

الئعمسودتىرقوقينغداةعفهبنينساءويسقنا

:ويقال،قزةبنخلأدعنالثالثوالبيت،اسحاقابنغيرعن،الإراشابن:قوله:هثامابنقال

رافلة.بنمالك

ب!:اللهرسولجيشقومهاننذرحدسبنيكاهنة

قالتقد-مقبلامجن!اللهرسولبجيشسمعتحين-حدسبىمنكاهنةكانتوقد:اسحاقابنقال

الخيلويقودونشزرا،ينظرونشورا،قوماانذركم:غتمبنولهميقالبطنوقومها،حدسمنلفومها

ائذينوكان.حدساثرىبغدتزلفلم،لخمبينمنواعتزلوابقولهافاخذواعكرا،دماويهريقونتترا،

بعد.قليلايزالوافلم،حدسمنبطنثعلبةبنويومئذالحربصلوا

قافلا.بهماقبلبالناسخالدانصرففلما
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المدينة:الىالجيشعودة

حولمندنوافلفا:قالالزبير،بنعروةعن،الزبيربنجعفربنمحمدفحدثني:اسحاقابنقال

القوممعمقبليكيهيئاللهورسوليشتذونالصبيانولقيهم:قال،والمسلمونجم!هاللهرسولتلقاهمالمدينة

يديه،بينفحملهفأخذه،بعنداللهفأتيجغفر"انجنواعطوييفاخملوهمالصبيان"خدوا:فقال،دابةعلى

فيقول:قال!!اللهمبيلفيفررتمفزاريا:ويقولونالترابالجيشعلىيحثونالناسوجعل:قال

".تعالىاللهشاءانالكرارولكنهم،بالفرار"ليـوا:!ضاللهرسول

لآبعضعنالزبير،بنعبداللهبنعامرعنبكر،ابيبنعبداللهوحدثني:اسحاقابنقال

بنسلمةلامراةسلمةامقالت:قال،!النبيزؤجسلمةامعن-اخوالهوهم-هشامبنالحارث

قالت:؟المسلمينومع!اللهرسولمعالصلاةيحضرصلمةارىلامالي:المغيرةبنالعاصبنهشام

فمابيتهفيقعدحتى،اللهسبيلفيفرزتمفراريا:الناسبهصاحخرجكلما،يخرجانيستطيعماوالفه

.يخرج

موتة:يومفيالمسحربنلقيسكلمة

بنقيس؛بهموانصرافهبالناسومخاشاتهخالدوامرالناسامرمنكانفيماقالوقد:اسحاقابنقال

]:الطويلأمنالناسوصنعيومئذصنعممايعتذراليغمريالمسخر

قبلقابعةوالخيلموقفيعلىتلومنينقسيتتفألافوالفه

القتللهحثمكانمنمانعأولافنافذامستجيرالابهاوققت

مثللهليسالقومفيخالدالابخالدنقسياسيتاننيعلى

الئبلالنابليتفعلااذبمؤتةجغفرنحومنالنقساليوجاشت

عزلولامشركونلامهاجرةكليهماحجزتيهماليناوضئم

انحيازوحقق،الموتوكرهواحاجزواالقومان،شغرهفيذلكمنالناسفيهاختلفماقيسفبئن

معه.بمنخالد

الفهففتحالوليد،نجنخالدعليهمالمسلمونامر-:عنهبلغنافيما-فقالالزهريفاما:هثامابنقال

ب!.النبيالىقفلحتىعليهموكان،عليهم

موتة:شهداءرهلاءفيلحسانكلمة

ثابتبنحسانقول-لمجرو،اللهرسولاصحابمنمؤتةاصحاببهبكيمماوكان:اسحاقابنقال

]:الطويلأمن

صن!هرالناسنرممااذاوهئماعسربيثربليلتاوبني

التذكرالبكاءواسبابسفوحأعبرةليهيجتحبيبلذكرى

يضبرثميبتلىكريممنوكمبليةالحبيبفقدانانبلى

يتاخربغدهموخلفاشعوبتواردواالمومنينخياررايت
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تتابعواقتلىالفهينعدنفلا

تتابعواحينوعنداللهوزيخد

يقودهمبالمؤمنينمضواغداة

هاشبمآلمنالبدركضوءأغر

موشدغيرمالحتىفطاعن

ثوابهالصن!تشهدينمعفصار

محمل!مقجغفبرفينرىوكنا

هاشمالمنالإسلامفيزالوما

حولهموالناصالأشلامجبلهم

أمهوانجنجغفرمتهمبهاليل

ومتهممتهموالعئاسوحمزة

مأزقيكلنيائلأواءتقرجبهم

حكمهاتزلاللهاؤلياءهم

موتة:شهداءفيمالكبنلكعبقصيدة

]:الكاملأمنمالكبنكعبوقال

يفملعينكودفعالعيوننام

همومهاعليوردتليلبمافي

كاننيفبتحزنواعتادني

والحشاالجوانحبينوكأنما

تتابعواالذينالنفرعلىونجدا

فثيةمنعليهمافيلهصلى

نفويسهمل!لهبموتةصبروا

كلأنهمالصن!لمينأمامفمضوا

ولوائهبجغفريهتدوناذ

وجغفرالضفوفتفزجتحئى

لفقدهالمنيرالقمزفتغئر

هاشيممقبتيانهعلاقرثم

عبادهالإلهعصمبهمقوئم

وتكزمأعزةالمعاشرفضلوا

حباهمالسفاهالىيطلقونلا

أكفهمبطونترىالوجوهييض
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جعفرالجناحينذومنهمبمؤتة

تخطرالمنئةواسبابجميعا

أزهرالنقيبةميمونالموتالى

مجسرالاللامةسيماذاابي

متك!رقنافيهبمغترفي

اخضرالحدائقوملت!جنان

يأمرحينحازماوأفزاوفاة

ومفخريزلنلاعزدعائم

ويبهريروقطودالىرضاثم

المتخئراخمدومتهمعلي

يعصرحيثمنالعودوماءعقيل

مصدربالناسضاقمااذاعماسبى

المطفرالكتابذاوفيهمعليهم

المخضلالطبابوكفكماسخا

أتململوتارةأخنطورا

موكلوالسماكنعشببنات

مدخلشهالثتاؤبنيمما

ينقلوالمأسندوابمؤتةيوما

المسبلالغمامعطامهموسقى

ينكلواانومخافةالزدىحذر

المرفلالحديدعليهنفنق

الأؤلفنغمأولهمقدام

مجذلالضفوفوعثالتقىحيث

تأفلوكادتكسفتتدوالسمس

يتقلماوسؤددأاشمفرعأ

المنزلالكتابنزلوعليهم

يجهلمنأخلامهموتغمدث

يقصلبحنخطيبهموترى

المفحلالرماناعتذراذاتتدى
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المرسلالئبيئنصروبحدهملخلقهافيلهرضيوبهديهم

جعفرأ:فيهايرثيلحسانقصيدة

]:الكاملأمن!تهطالبابيبنجعفريبكيثابتبنحسانوقال

كلهاالبريةعلىالنبيحبجغفبرمهلكوعزبكيتولقد

وظلهاالعقابلدىللجلادمنلينعيتحينوقلتجزعتولقد

وعلهاالرماحداتهالضربأأغمادهامنتسلحينبالبيض

واجلهاكلها،البريةخيرجغفبرانمباركفاطمةانجنبغد

وأذئها،متظلماوأعزهامحتداجميعأواكرمهارزءا

وأقلهايدا،وأتداهاكذبا،تنحلغيرينوبحينللحق

وأبلها،يداوأتداها،فضلايجتدىمااذاوأكثرها،فحشا

كلهاالبريةاخياءمنحيمثلهلامحمدغيربانعرف

حار8ية:بنوزيدرواحةبنعبداللهيرثي8لابتبنحسان

]:الخفيفأمنرواحةبنوعبداللهحارثةبنزيديبكيمؤتةيومفيثابتبنحسانوقال

القبورأفلالرخاءفىواذكريالمتزوربدفعكجوديعين

التغويروفعةفيراحوايومفيهاكانوماموتةواذكري

والمأسورالضريكمأوىنغمزيداثموغادرواراحواحين

الصدورفيخبهالئاسسيدجميعاطراالأتامخيرح!ث

وسروريمعالهحزنيذاكسواهلااثذيأخمدذاكم

المغرورالمكذبأمرليسبافبرمناكانقدزيداان

نزورغيرثئمكانسئدابدمعللخزرجيجوديثم

سرورغيرنبيتفبحزنكفاناماقتلهممناتاناقد

]:الطويلأمنمؤتةغزوةمنرجعممنالمسلمينمنشاعروقال

افبررفسفيوعبداللهوزيدوجغفررجغتانيحزناكفى

المتغئرمعللبلوىوخلقتلسبيلهممضوالمانحبهمقضوا

اخمرالموتمنمكروهوزدالىفتقدمواقدموارفطثلاثة

مؤتة:يومشهداءأسماء

مؤتة:يوماستشهدمنتسميةوهذه

!ته.حارثةبنوزيد!نه،طالبابيبنجغفر:هاشبمبنيمنثم،فرلبىمن

نضلة.بنحارثةبنالأصودبنمسعود:كعببنعديبنيومن

.سرحأبيبنسعدبنوفب:حنلبنمالكبنيومن
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قيس.بنوعئاد،رواحةبنعندالله:الخزرجبنالحارثبنيمنثمالأنصار،ومن

غنم.بنعوفبنعبدبننضلةبناسافبنالنعمانبنالحارثالنجار:بنمالكبنغتمبنيومن

خنساء.بنعطيةبنعمروبنسراقه:النجارننمازنبنيومن

كليبأبو:النجاربنمازنبنيمن-شهابابنذكرفيما-مؤتةيوماستشهدوممن:هشامابنقال

.واملابوهما،مبذولبنعوفبنزيدبنعمروابناوجابز

بنثعلبةبنعامربنسعدبنعبادبنالحارثبنسعدابناوعامرعمرو:أفصىبنمالكبنيومن

أفصى.بنمالك

عمرو.ابناوجابزكلابأبو:ويقال:هثامابنقال

هه5

لرحسلرحيمسملمص

م!ةالقالمسيرالموجبةالأسبابذكر

ثمانسنةرمضانشهرفيم!ةفتحوذكر

ورجبأ.الاخرةجمادىمؤتةالىبعثهبعد،ع!هاللهرسولأقامثم:اسحاقابنقال

وخزاعة:بكربنيبينالحرب

انوتير،:لهيقالمكةباسفللهمماءعلىوهم،خزاعةعلىعدتكنانةبنمناةعبدبنبكربنيانثم

وحلص-عئادبنمالكواسمه،الحضرميبنيمنرجلاانوخزاعةبكبربنيبينماهاجالذيوكان

واخذوا،فقثلوه،عليهعدواخزاعةأزضتوشطفلفا،تاجراخرج-رزنبنالاسودالىيومئدالحضرمي

رزنبنالأسودبنيعلئالإسلامقبيلخزاعةفعدت،فقتلوهخزاعةمنرجلعلىبكربنوفعدت؛ماله

.الحرمأتصابعندبعرفةفقتلوهم-وذؤيبوكلثومسلمى-وأشرافهمكنايةبنيمتخروهم،الديلي

ديتينالجاهليةفييودؤنرزنبنالاسودبنوكان:قالالديلبنيمنرجلوحدثني:اسحاقابنقال

فينا.لفضلهم؛ديةديةونودى،ديتين

صلحكانفلما،بهالناسوتشاغلالإسلامبينهمحجزذلكعلىوخزاعةبكربنوفبينا:اسحاقابنقال

حدثنيكما-لهموشرطجموواللهلرسولشرطوافيماكان،قريثىوبين،جمضالله3رسولبينالحديبية

احبمنائه-علمائنامنوغيرهمالحكمبنومروانمخرمةبنالمسورعن،الزبيربنعروةعن،الزهري

وعفدهمقريشعفدفييدخلأناحثومن،فيهفليذخل،وعهده-لمجعاللهرسولعقدفييدخلأن

.وعهدهعكاللهرسولعقدفيخزاعةودخلت،وعهدهمقريشعفدفيبكربنوفدخلت،فيهفليدخل

منهميصيئواأنوأرادوا،خزاعةمنبكربنيمنالديلبنواغتنمها،الهدنةكانتفلما:اسحاقابنقال

الديل،بنيفيالديليمعاويةبننوفلفخرج؟ر:نبنالاسودببنيمنهمأصابواالذينالنفربأولئكثأرا
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منهمفاصابوا،لهمماءالوتيرعلىوهمخزاعةبئتحتى،تابعهبكربنيكلولي!،قائدهميومئدوهو

بالليلقاتلمنقريشمنمعهموقاتل،بالسلاحقريشبكربنيورفدتواقتتلوا،وتحاوزوا،رجلا،

الهكالحرمدخلناقدإنا،نوفليا:بكربنوقالتاليهانتهوافلما،الحرمالىخزاعةحازواحتىممنشخفيا

،الحرمفيلتسرقونائكمفلعمري،ثأركماصيبوابكر،بنييا،اليوملهالهلا:عظيمةكلعةفقال،الهك

رجلامنبهوكان،منئه:لهيقالرجلابالوتيربئتوهمليلةمنهماصابواوقدفيه؟!،ثأركمتصيبونافلا

أنافأما،بنقسكاتح،تميميا:منئهلهفقالاسد،بنتميم:لهيقالقومهمنورجلهوخرجمفؤودا،

فلما،فقتلوهمنئهاوأذركوا،فاقلت،تميمفاتطلق،فؤادياتبثلقد،تركونياوقتلوني،لميتاني،فوالله

أسدبنتميمفقال،رافع:لهيقاللهممولىودارورقاء،بنبدفيدارالىلجؤوامكةخزاعةدخلت

]:الكاملأمنئنئهعنفرارهمنيغتذز

وحجابوتير؟كليقشوناقبلوانفاثةبنيرايتلما

خئابمقلمبىكليزجونسواهئمعريبلاورزناصخرا

الأخقابسالفمنمضىفيمامتقادمأعتدناذخلاوذكرت

قفمابمهئدوقعورهنتتلقائهممقالموتريحونشيت

غرابوشلولمخريهلحمايتركوايثقفوهمنانوعرقت

ثيابيالعراءبالمتنوطرختعثارهاأخافلارنجلاقرفت

الأقرابمشمرأقمثعلبئاخقبنجائييتجولاونجوت

القبقابمشافريبلبولأنكيرهالكانشهدتولوتلحى

أضحابيفاسالينقسطيبعقمنئهاتركتمااعلمالقوئم

ابيعنمتقادمأ؛عندناذحلاوذكرت:وبيته،الهذليالأعلمعبداللهبنلحبيبوتروى:هشامابنقال

ايضأ.عنه،الأقرابمشمراقبوعلح،خئاب:وقوله،عبيدة

:]الطويل[منالحربتلكفيوخزاعةكنانةبنيبينكانفيماالديليئلغطبنالأخزروقال:اسحاقابنقال

ناصلباثوقكغببنيردذناانناالأحابيشقضوىاتىهلالا

طائلغيرمحبسأبديلوعتدرافعانعبددارةفيحبس!ناهم

بالمناصلمتهمالنفوسشفينابغدماالضيمالاخذالذليلبدار

بوابلشعبكلمقلهمنفحنايومهمطالاذاحتىحبسناهم

بالقواصلفيهمتبارىاسودكأنناالتيوسذنجحنذئحهم

قاتلاؤلالأنصابلدىوكانوامسيرهمفيواعتدؤاظلموناهمو

الجوافلالنعامحفانبفاثوريطردونهماذبالجزعكأنهم

أمنفقال،أضرمائمبنبديل:لهيقالوكان،الاجببنعمروبنسلمةبنمناةعبدبنئدفيفاجابه

:]الطويل
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نافلغيريتدوهمسيدألهمندغولميقخرونقومتفاقد

آئلغيرخائفأالوتيرتجيزتزدريهمالأثىالقومخيفةأمن

المعاقلفيلنايحبىولالعقلحباءنانحبونحنيويمكلوفي

العواذللوميسبفنباسيافناداركمبالتلاعةصبحناونحن

انقنابلمجرمقرضوىخيفالىوعتوببيفي!بينمنغناونحن

حلاحلبجلدفجغناهعبيسقساعياتكفتقدالغميمويوم

نفاتللمانتتزونبجغموسهابغضكمأمبيتهافيأنجمرتلإن

بلابلفيأفركمتركناولكققتلتمانمااللهوبيتكذنجتم

.اسحاقابنغيرعن،رضوىخيفالى:وقوله،نافلكير:قوله:هشامابنقال

]:الطويلأمنذلكفيثابتبنحسانوقال:هشامابنقال

ناقبغيريتدوهمأحدالهمسراتهممنندغلمقومااللهلحا

الحقائبعدومقلاحاكتتمتىنؤفلابالأمسماتحمايىأخضيئ

:ياللهرسولإلىالخزاعيصالمبنعمروخروج

كانماونقضواأصابوا،مامنهموأصابوا،خزاعةعلىوقريشبكربنوتظاهرتفلما:اسحاقابنقال

خرج؛وعهدهعقدهفيوكانوا،خزاعةمناستحلوابماوالميثاقالعهدمن!اللهرسولوبيعنبينهم

هاجمماذلكوكان،المدينةوم!اللهرسولعلىقدمحتى،كعببنياحدثم،الخزاعيسالمبنعمرو

الرجز]:أمنفقال،الناسظهرانيبينالصنمجدفيجال!قوهوعليهفوقف،مكةفتح

الأتلداوأبيهأبيناحلفمحمداناشدانيربيا

يدانترخفلمأسلمناثفتوالداوكناولداكتتمقذ

مددايأتوااللهعبادواذعأعتدانضرأاللههداكفاتصر

ترئداونجههخسفاسيمانتجرداقداللهرسولفيهخ

الموعداأخلفوكقريشاانمزبدايخريكالبحرفيلتيفي

زصداكداءفيليوجعلواالمؤكداميثاقكونقضوا

عدداوأقلأذذوهمأحداأذعولستأنوزعموا

وسجداركعأوقتلوناهجدابالوتيربئتوناهم

الرجز]:[منايضاويروى:هشامابنقال

أيدانضراالفههداكفاتصر

الرجز]:[منأيضأويروى:هشامابنقال

ولدافكتتولدناكنحن

منعنان!ك!عاللهلرسولعرضثمسالبم"نجنمحنرويا"نصزت:ياللهرسولفقال:اسحاقابنقال
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كغب".بنيبنضرلتستهلالسحابةهذه"ان:فقالالسماء

ع!:اللهرسولالىالخزاعيورتاءبنبديلخروج

أصيببمافأخبروه،المدينةلمجفهاللهرسولعلىقدمواحتىخزاعةمننفرفيوزقاءبنبدفيخرجثم

:للناس-جزاللهرسولقالوتد،مكةإلىراجعينانصرفواثم،عليهمبكربنيقريشوبمظاهرة،منهم

أبالقواحتىواصحابهورقاءبنبديلومضىالمده"،فيويزيدالعفدليشذجاءكنمقدسفيانبابي"كأئكم

الذيرهبواوقد،المدةفيويزيدالعقدليثديك!اللهرسولإلىقريعثقبعثثهقذ،بعسفانحرببنسفيان

-جم،اللهرسولأتىقدأنهوظن؟بديليااقبلتاينمن:قالورقاءبنبدفيسفيانأبولقيفلماصنعوا،

فلمالا،:قالمحمدا؟جئتاوما:قال،الواديهذابطنوفيالساحلهذافيخزاعةفيتسيرت:قال

راحلته،مبركفاتى،النوىبهاعلفلقدالمدينةبديلجاءكانلئن:سفيانأبوقالمكةإلىبديلراح

محمدا.بديلجاءلقد،بالثهاخلف:فقال،الئوىفيهفراى،ففئهبعرهامنفأخذ

الصلح:تجديديحاولسفيانابو

،سفيانابيبنتحبيبةامابنتهعلىفدخل،المدينة-!اللهرسولعلىتدمحتىسفيانابوخرجثم

هذاعنبياركبتاذريما،بنئةيا:فقال،عنهطوتهيك!اللهرسوليفراشعلىليجلس!ذهبفلما

نأأحثفلم،نجسقمشركرجلوانتب!اللهرسولفراشهوبل:قالتعني؟بهرغبتامالفراش

أتىحتىخرجثمشز،بعديبنيةيااصابكلقد،والله:قال-يخ،اللهرسولفراشعلىتجلس

!يخن!،اللهرسوللهيكلمأنفكلمهبكر،ابيالىذهبثمشيئا،عليهيرذفلم،فكلمه،ب!اللهرسول

فوالله،ع!؟اللهرسولالىلكمأشفعاناا:فقال،فكلمه،الخطاببنعمراتىثم،بفاعلىأناما:فقال

بنتفاطمةوعندهطالبابيبنعليعلىفدخلخرجثم،بهلجاهدتكمالذزالأاجدلملو

القومأمقإنك،عليئيا:فقاليديها،بينيدثغلاثمعليبنحسنوعندهاعنها،ورضييك!رواللهرسول

:فقال،!حعاللهرسولالىليفاشفغخائبا،جئتكماازجعنفلاحاجيمافيجئتتدوإنيرحمأ،بي

إلىفالتفت،فيهنكلمهأننستطيعمااميرعلىىححاللهرسولعزملقد،واللهإ!سفياناباياويحك

آخرإلىالعربسيدفيكونالناسبينفيجيرهذابنئكتامريانلكهلمحمد،ابنةيا:فقال،فاطمة

ابايا:قال،!حعاللهرسولعلىاحديجيروما،الناسبينيجيرانذاكبنيبلغما،والله:قالتالدهر؟

شيئا،عنكيقنيشيئالكأعلمما،والله:قال،فاتصحني،محليئاشتدتقدالأمورأرىاني،الحسن

:قالشيئا؟عنيمغنياذلكترىاو:قال،بازضكالحقثم،الناسبينفأجرفقم،كنانةبنيسيدولكنك

اني،الناسايهايا:فقالالمسجد،الىسفيانابوفقام،ذلكغيرلكاجدلاولكني،اظنهماواللهلا،

محمداجئت:قال؟وراءكماقالوا:قريشعلىتدمفلما،فانطلق،بعيرهركبثم،الناسبيناجزثقد

الخطابابنجثتثمخيرا،فيهاجذفلم،قحافةأبيابنجئتثمشيئا،محليردما،فوالله،فكلمته

،القومألينفوجدتهعليااتيتثم:اسحاقابنقال-العدوأعدى:هشامابنقال-العدؤأدنىفوجدته

ناامرني:قالامرك؟وبم:قالوالا،أمشيئاذلكيغنيهلأدريما،فوالله؛صنعتهبثيءعليأشاروقد
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علىالزجلزادانوالله!!ويلك:قالوالا،:قالمحمد؟ذلكاجازفهل:قالوا،ففعلت،الناسبينأجير

ذلك.غيروجدتماواللهلا:قالقلت؟ماعنكيقييفما،بكلعبان

بالجهاز:يأمرلج!دئهرسول

اللهرضي-عائشةابنتهعلىبكرأبوفدخل،يجفزوهانافلهوامربالجهاز،الناسع!ي!اللهرسولوأمر

قالت:تجفزوه؟أنيكني!اللهرسولأمركما،بنيةافي:فقال-لمجرو،اللهرسولجهازبغضتحركوهي-عنها

.أذريماوالله:قالتيريد؟ترينهفاين:قالفتجفز،،نعم

العيونخذ،)اللهم:وقالوالتهيؤ،بالجدوأمرهم،مكةالىسائرأنهالناس-لمجأعلماللهرسولانثم

.الناسفتجفزبلادها"فينبغنهاحتىقريثبرعنوالأخبار

]:الطويل[منخزاعةرجالمصابويذكرالناسيحرضثابتبنحسانفقال

رقابهاتحركغببنيرجالمكةببطحاءأشهذولمعناني

ثيابهاتجنلمكثيروقثلىسئوفهميسلوالمرجاليبايدي

وعقابها؟حرهاعمربىبنسهيلنضرتيتنالنهلشغريليتألا

عصابهاشدالحربأوانفهذااستهشفرمنحزعودوصقوان

نائهاوأعصلصرفااختلبتاذامجالدأمابنياتأمننافلا

بائهائقتحبالموتوتعةلهالسيوفنافانمتهاتجزعواولا

يعني:مجالدأموابنقريثا،:يعني،سيوفهميسلوالمرجاليبأيدي:حسانقول:هشامابنقال

جهل.أبيبنعكرمة

وشأنه:بلتعةأبيبنحاطبكتاب

قالوا:علمائنا،منوغيرهالزبيربنعروةعنالزبير،بنجعفربنمحمدوحدثني:اسحاقابنقال

انجمعبائذييخبرهمقريشالىكتابأبلتعةإبيبنحاطبكتب؛مكةالىالمسيرع!اللهرسولاجمعلما

وزعم،مزينةمنانهاجعفربنمحمدزعمآمراةأعطاهثم،اليهمالسيرفيالامرمن،س!اللهرسوذعليه

فيفجعلتهقريثا،تبلغهأنعلىجغلألهاوجعل،المطلبعبدبنيلبعضمولاةسارةإنهاغيرهلي

حاطب،صغبماالسماءمنالخبر!اللهرسولوإتى،بهخرجتثمقرونها،عليهفتلتثمرأسها،

معهاكتبقدامرأة"أفركا:فقال-عنهمااللهرضي-العوامبنوالزبيرطالبأبيبنعليفبعث

أدركاهاحتىفخرجا"،أمرهمفيلهأنجمنناتدمابحئرهم؛قريشالىبكتاببفتعةأبينجنحاطث

أبيبنعليئلهافقالشيئا،يجدافلمرخلهافيفالتمسافاستنزلاها،احمد،أبيبنيخليقة،بالخليقة

فلما،لنكشفئكإوالكتابهذالناولتخرجنكذبنا،ولا!اللهرسولكذبماباللهأخلفاني:طالب

إليه،فدفعتهمنها،الكتابفاستخرجت،رأسهاقرونفحلت،فأعرض،أعرضق:قالتمنهالجدرأت

يا:فقالهذا؟"علىحملكما،حاطب"يا:فقالحاطبا،يك!اللهرسولفدعا،يكل!ضاللهرسولبهفأتى

منالقومفيليلي!افرأكنتولكني،بدنتولاغئرتما،ورسولهبالثهلمؤمنانيواللهإما،اللهرسول

رسوليا:الخطاببنعمرفقال،عليهمفصانغتهم،وأهلولدأظهرهمبينليوكانعشير؟،ولاأضل
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قداللهلعلعمر،يايدريك"وما:-جيناللهرسولفقال،نافققذالرجلفان،عنقهفلأضرلتدعني،اله

حاطب:فيتعالىاللهفانزللكم".غفرتفقد،شئتممااعملوا:فقالبدبريومبدبرأضحابمحلىاطلع

لكتم؟ت)قذ:قولهالى1]:الممتحنةأ!بأتمودةإلهمتلقو%إؤصلإءوعدؤعدؤىتعخذوألا.افواالذين)جماكا

ربئنكمئثناولدايكزكنرناأدئهونمنلغبدونهـبضامبهئمبر؟ؤأ!نالقؤكئمقالوأإدمعه،وألذينإبزهيصفىصسنةأشولم

ا!ة.اخرالى:4]اور-ةأ7!وخدهيأل!هتؤبؤأصقأبداوأتجغضاءائعذوة

بنعتبةبنعبداللهبنعبيداللهعن،الزهريشهاببنمسلمبنمحمدوحدثني:اسحاقابنقال

رهبماباالمدينةعلىواستخلف،لسفرهجم!مالهرسولمضىثئم:قال،عباسبنعبداللهعنمسعود،

فصام،رمضانشهرمنمضينلعشروخرج،الغفاريخلفبنعتبةبنحصينبنكلثوم

اقطر.وأمجعسفانبينبانكديخدكاناذاحتى،معهالناسوصام-لمجرز،اللهرسول

:الظهرانبمرجمي!%اللهرسولنزول

سليم،فسئعت؛المسلمينمنالافعشرةفيالطفرانمرنزلحتىمضىثم:اسحاقابنقال

-ش!راللهرسولمعوأوعب،واسلاثمعددالقبائلكلوفي،مزينةوالفت،سليمالفت:يقولوبعضهم

الأخبارعفيتوقدالالفرانمر-يئاللهرسولنزلفلفااحد،منهمعنهيتخلففلموالأنصار،المهاجرون

أبواللياليتلكفيوخرج،فاعلهومايدرونولايرو،اللهرسولعنخبريأتهمفلمقريشعن

وأخبرايجدونهلويتظرونالأخبار،يتحسسونورقاءبنوبدفيحزامبنوحكيمحرببنسفيان

الطريق.ببعضلمجرواللهرسوللقيالمطلبعبدبنالعباسكانوقد،بهي!ن!معون

سقايته،علىبمكةمقيماذلكقبلكانوقد،بعيالهمهاجرأبالجحفةلقيه:هثامابنقال

.الزهريشهابابنذكرفيماراضبىعنهعطاللهورسول

وإسلامهما:أميةأبيبنوعبداللهالحارثبنسميانأبو

لقياقدالمغيرةبنأميةأبيبنوعبداللهالمطلبعبدبنالحارثبنسفيانابوكانوقد:اسحاقابنقال

فيهما؟سلمةامفكلمته،عليهالدخولفالتمسا،والمدينةمكةبينفيما،العقاببنيقايضأيك!اللهرسول

عرضي،نهتكعئيانجنأما،بهماليحاجة"لا:قال،وصهركعفتكوابنعمكابن،اللهرسوليا:فقالت

بنيئسفيانأبيومعبذلكاليهماالخبرخرجفلما:قالقال"مابمكةليتالائذيفهو،وصهريعمتيابنوأما

بلغفلما؟وخوعاعطشانموتحتىالأرضفيلنذهبنثمهذابنيبيديلاخذنأوليليأذنن،والله:فقالله

.]44-343/المستدركفيالحاكمأرواه.وأسلماعليهفدخلالهماأذنثم،لهمارقييرواللهرسولذلك

]:الطويلأمنفقال،منهمضىكانممااليهواعتذر،اشلامهفيقولهالحارثبنسفيانأبوواتثده

محمدخيلائلاتخيللتقلبرايةأخمليومانيلعمرك

وافتديافدىحينأوانيفهذاليلهاظلمالحيرانلكالمدلح

مطردكلطزذتمقالفهمعونالنينفسيغيرهادهداني

محمدمنأتتس!تلموانواذعىمحمدعقجاهداوأتاىاصد

ويفنديلمرأيذاكاندانبهواهميقللممنهمماهم
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مقعدكلفيآهدلمماالقوممعبلائ!ولستلأزضيهماريد

اوعديغيري:تلكلثقيفوقلقتالهااريدلا:لثقيففقل

يديولالسانيجزىعنكانوماعامرانالائذيالجيشفيكتتفما

وسرددسهاممنجاءتنزائعبعيد؟بلادمنجاءثقبائل

مطرد.كلطرذتمنالحقعلئودليي:ويروى:هشامابنقال

مطزد؟كلطردتمناللهمعونالني:قولهطاللهرسولاتشدحينانهفزعموا:اسحاقابنقال

51].3/الطبريأتاريخ.مطزد"كلطرذتني"أنت:وقال،صذرهفييك!اللهرسولضرب

:حرببنسفيانوأبوالمطلبعبدبنالعباس

لثن،واله،قريشواصباح:فقلت:المطلبعبدبنالعباسقالالالهرانمرياللهرسولنزلفلما

علىفجلست:قال،الدهرآخرالىقريشلهلاكانهفيستأمنوهيأتوهانقبلعتوةمكة!اللهرسولدخل

الحطابة،بغضاجدلعلي:فقلت،الأراكجثتحتى:قالعليها،فخرنجتالبيضاء،!اللهرسولبقلة

نأقنلفيستامنوهاليهليخرجوا!،اللهرسولبمكانفيخبرهممكةياتيحاجةزااو،لبنصاحباو

سفيانابيكلامسمغتاذ،لهخرنجتماوالتصىعليهالأسيراني،فوالله:قال،عتوةعليهميدخلها

يقول:قالعسكرا،ولاقطنيرانأكالليلةرايتما:يقولسفيانوأبو،يتراجعانوهماوزقاءبنوبدفي

نيرانهاهذهتكونأنمنواقلاذذخزاعة:سفيانابويقول:قال،الحربحمشتهاخزاعةواللههذه:بدفي

قلت::قال؟الفضلابو:فقال،صوتيفعرف،حنطلةابايا:فقلت،صوتهفعرقت:قالوعسكرها،

واصباح،الناسفي-لمج!اللهرسولهذاسفياناباياويحك:قلت:قال؟واميابيفداكمالك:قال،نعم

فازكت،عنقكليضربنبكظفرلثن،والله:قلت:قال؟واميابيفداك،الحيلةفما:قال!!واللهقريش

لك.فاستامنه-جمضاللهرسولبكاتيحتىالبغلةهذهعجزفي

:سفيانأبياسلام

هذا؟من:قالواالمسلميننيرانمنبنابىمررتكلمابهفجثت:قال،صاحباهورجعخلفيفركب:قال

بنعمربنارمررتحتى،بقلتهعلىع!ي!اللهرسولعئمقالوا:عليهاوانايكيئاللهرسولبغلةراوافاذا

الله!عدوسفيانابو:قالالذائةعجزعلىسفياناباراىفلما،اليوقامهذا؟من:فقال!ةالخطاب

البغلة،وركضتعرو،اللهرسولنحويشتدخرجثمعفد،ولاعقدبغيرمتكأفكنالذيدلهالحمد

جمييه،اللهرسولعلىفدخلت،البغلةعنفاقتحمت:قالالبطيء،الرجلالبطيثةالدابةتسبقبمافسبقته

فدعنيعهد،ولاعقدبغيرءضهاللهامكنقدسفيانابوهذا،اللهرسوليا:فقالعمرعليهودخل

برأسهفأخذتلمجرواللهرسولالىجلستثم،اجزتهقذاني،اللهرسوليا:قلت:قال،عنقهفلأضرلت

لوأنفواللهعمر،يامهلا:قلت:قالشأنهفيعمراكثرفلما،رجلدونيالفيلةيناجيهلا،والله:فقلت

:فقال،منافعبدبنيرجالمنانهعرفتقدولكنكهذا،قلتماكعببنعديبنيرجالمنكان

قدأئيالأبيوما،أسلملوالخطاباسلاممنالياح!ثكانأسلمتيوملإسلامكفوالله،عئاسيامهلا

ك!ص:الهرسولفقال،أسلملوالخطاباسلاممنيك!اللهرسولالىأحثكاناسلامكانعرفت
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فلما،عنديفبات،رخليالىبهفذهبت:قالبه"فأتنيأضبحتفاذا،رخلكالىعئاسيابه"اذهب

قالكيانالنمسقيان،أبايا"ويخحك:قالياللهرسولراهفلما،ع!اللهرسولإلىبهغدوتاضبح

كانلوانظنتتلقدوالله!إإواوصلكواكرمكاخلمكما،واميانتبابي:قال؟"اللهالأالهلا6نهتغلم

الله!رسولابرلينغلمأنلكيانالم!سفيانأبايا"ويخحك:قالبعد،شيثأعنياغنىلقدغيرهالهاللهمع

شيئا،الآنحتىمنهاالنقسفيفانواللههذهاما!واوصلكواكرمكاحلمكما،وأميانتبأبي:قال

عنقك،تضربانقبلاللهرسولمحمداواناللهالاالهلاانواتثهدأسلم،ويحك:العباسلهفقال

الفخر،هذايحثرجلسفياناباان،اللهرسوليا:قلت:العباسقال،فأسلم،الحنشهادةفشهد:قال

دخلومن،آمنفهوبابهمحلبهاقلقومن،آمنفهوسقيانأبيداردخلمن،"نعم:قالشينا،لهفاجعل

أمن".فهوالمشجد

:سفيانابيعلىالمسلمينمرور

بهتمرحتىالجبلخغعتدالواليبمضيقاخبسه،عئاس"يا:!راللهرصلقاللينصرفذهبفلما

:قال،أحبسهأنع!اللهرسولأمرنيحيثالواديبمضيقحبستهحتىفخرجت:قالفيراها"اللهخنوذ

ثم؟ولسليممالي:فيقول،سليم:فأقولهذه؟منعباسيا:قالقبيلةمرتكلما،راياتهاعلىالقبائلومرت

بهتمرما،القبائلنفذتحتىولمزينة؟مالي:فيقول،مزينة:فأقولهؤلاء؟من،عباسيا:فيقولالقبيلةتمز

.الخضراءكتيبتهفييكئاللهرسولمرحتى،فلانولبنيمالي:قالبهماخبرتهفاذا،عنهايسالنيالأقبيلة

اليشكريحلزةبنالحارثقالفيها،وطهورهالحديدلكثرةالخضراء؛لهاقيلدانما:هشامابنقال

]:الخفيفأمن

خضراءفارسيةولهقطابمائمانجنأعنيحخراثم

]:الكاملأمنالانصاريثابتبنحسانوقال،لهقصيد؟فيالبيتوهذا،الكتيبة:يعني

بلخزرجمنخضراءبكتيببماجلاههتسيلبدرارأىلما

بدر.يوماشعارفيكتبناهاقدلهابياقيفيالبيتوهذا

الحديد،منالحدقالأمنهميرىلا-عنهمالكرضي-والانصارالمهاجرونفيها:اسحاقابنقال

:قالوالانصار،المهاجرينفيىيخب!اللهرسولهذا:قلت:قالهؤلاء؟!!منعباسيااللهسبحان:فقال

يا:قلت:قالعظيمأ،الغداةاخيكانجنملكأصبحلقد،الفضلأباياوالله،طاقةولاقبلبهؤلاءلاحدما

بأعلىصرخجاءهمإذاحتى،قومكالىالنجاء:قلت:قال،اذنفنعم:فال،النبؤةانها،سفيانأبا

آمن،فهوسفيانأبيداردخلفمق،بهلكمقبللافيماجاءكمقدمحمدهذا،قريشمعشريا:صوته

إ!قوبمطليعةمنقئحالأخص!،الدسمالحميتأفتلوا:فقالتبشاربهفأخذتعتبةبهـنتهتدإليهفقامت

فهوسفيانابيداردخلفمن،بهلكمقبللاماجاءكمفدفانه؛اتقسكممنهذهتغرنكملا،ويلكم:قال

فهوالصن!جددخلومن،آمنفهوبابهعليهأغلقومن:قال؟داركعناتقنيوما،اللهقاتلك:قالوا،امن

المسجد.!الىدورهمالىالناسفتفزق،آمن
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:طوىذيالىلمجي!!اللهرسولانتهاء

علىوقفطوىذيالىانتهىلما-لمج!داللهرسولان:بكرابيبنعبدالدفحدثني:اسحاقابنقال

بهاللهاكرمهمارأىحينللهتواضعارأسهليضعع!اللهرسولدمانحمراء،حبر؟بزدبشفةمعتجراراحلته

3/47].المستدركفينحوهالحاكمأخرجأ.الزخلواسطةيصحقليكادعثنونهإنحئى،الفتحمن

الصديق:بكرأبيوالدقحافةأبيشأن

بكر،ابيابنةأسماءجدتهعن،أبيهعنالزبير،بنعبداللهبنعئادبنيحىوحدثني:إسحاقابنقال

بياظهري،بنئةأفي:ولدهاصغرمنلهلابنةقحافةأبوقالطوىبذي-لمج!داللهرسولوقفلما:قالت

أرى:قالتتريخن؟ماذا،بنئةأي:فقال،عليهبهفاشرفت:تالت،بصرهك!وقد:قالت،قبييىأبيعلى

يأ:قالومدبرا،مقبلاالسوادذلكيدفيبينيسعىرجلاوأرى:قالت،الخيلتلك:قال،مجتمعاسوادا

قد:فقال:قالتالسواد،اتتثرواللهقد:قالتثماليها،ويتقدمالخيليامرالذي:يعني،الوازعذلكبنية

قالت:،بيتهإلىيصلانقنلالخيل5وتلفا،بهفانحطت،بيتيالىبيفاسرعيالخيلدفعتاذنوالله

مكة-لمج!داللهرسولدخلفلما:قالتعنقها،منفيفطعهرجلفتلقاهاورقمنطوقالجاريةعنقوفي

حتىبيتهفيالشيختركت"هلأ:قال-يئاللهرسولراهفلما،يقودهبأبيهبكرابواتىالمسجدودخل

:قال،انتإليهتمشيانمناليكيمشيانأحنهو،اللهرسوليا:بكرأبوقالفيه"،اتيهاثاأكون

الزوائدمجمعفيالهيثميأرواه.فاسلم"أسلم":لهقالثم،صدرهمسحثم،يديهبينفانجلسه:قالت

"شعرهمقهذا"غئرواىلمج!د:الدرسولفقال،ثغامةرأسهوكأنبكرأبوبهفدخل:قالت174]-6/173

أختي،طوقوالإسلامالدأنشد:وقالاختهبيدفاخذبكر،أبوقامثم3/338]المسندفيأحمدأخرجهأ

لقليل.اليومالناسفيالامانةانفوالله،طوقكاختسبي،أخيةأفي:فقال:قالتأحد،يجبهفلم

مكة:دخولفيالجيشترتيب

أمرطوىذيمنجيشهفرقحين-لمج!داللهرسولأن:نجيحابيبنعبداللهوحدثني:إسحاقابنقال

بنسعدوأمر،اليسرىالمجئبةعلىالزبيروكان،كدىمنالناسبعضفييدخلانالعوامبنالزبير

كداء.منالناسبغضفييدخلأنعبادة

اليوم،الملحمةيوماليوم:قال-داخلاوخهحين-سعداأنالعلمأهلبعضفزعم:اسحاقابنقال

رسوليا:فقال-الخطاببنعمرهو:هثامابنقال-المهاجرين!منرجلفسمعها،الحرمةتستحل

أبيبنلعلي-!داللهرسولفقال،صولةقريشفيلهتكونأننأمنما،عبادةبنسعدقالمااشمغ،الله

بها".تذخلائذيأتتفكن،متهالرايةفخذ،"أذركه:طالب

الوليدبنخالدامرى!مداللهرسولأن:حديثهفينجيحأبيبنعبداللهحدثنيوقد:اسحاقابنقال

وغفاروسليمأشلموفيها،اليمنىالمجئبةعلىخالدوكان،الناسبغضفيمكةأسفلالليطمنفدخل

بينلمكةيتص!ثالفسلمينمنبالض!الجراحبنعبيدةأبووأقبل،العربقبائلمنوقبائلوجهينةومزينة

3.قئتههنالكلهوضربت،مكةباعلىنزلحتىأذاخر،منع!اللهرسولودخل-كي!،اللهرسوليدي
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الخندمة:أهلشأن

بنوعكرمةامئةبنصقوانان:ب!صأبيبنوعبداللهنجيحابيبنعبداللهوحدثني:اسحاقابنقال

أخوخالدبنقيسبنحماسكانوقدليقاتلوا،بالختدمةناساجمعواقدكانواعمروبنوسهيلجهلابي

:قالأرى؟ماتعدلماذ:امراتهلهفقالت،منهويضلحءح!اللهرسولدخولقنلسلاحأيعدبكربني

نألارجواني،والله:قال،شيءوأصحابهلمحمديقومانهارىما،والله:قالت،واصحابهلمحمد

الرجز]:أمنقالثم،بغضهمأخدمك

وأئهكاملسلاحهذاعلهفماليانيوميقبلواان

السفهسريعغراريخنوذو

ناوشوهمالوليدبنخالداصحابمنالمسلمونلقيهمفلما،وعكرمةوسهيلصفوانمعالختدمةشهدثم

بنيحليفأضرمبنربيعةبنخالدبنوخنيسفهر،بنمحارببنيأحدجابربنكرزفقتل،قتاليمنشيئا

قبلخالدبنخنيسقتل؛جميعافقتلاطريقهغيرطريقافسلكاعنهفثذاالوليد،بنخالدخيلفيوكانامنقذ،

:الرجز]أمنويفول،يرتجزوهوقتلحتىعنهقاتلثم،رجليهبينجابربنكرزفجعله،جابربنكرز

الصدرنقئةالونجهنقيةفهربنيمنصقراءعلمتقذ

صخرابيعنانيوملأضربن

صخر.ابايكنىخنيسوكان:هشامابنقال

خزاعة.هنخالدبنخنيس:هشامابنقال

بنسلمةجهينةمنوأصيب:قالابكرأبيبنوعبداللهنجيحأبيبنعبداللهحدثني:اسحاقابنقال

عثرثلاثةأورجلأ،عشراثنيمنقىيبناسالمشركينمنواصيبالوليد،بنخالدخيلمنالميلاء

فأين:قالت،بابيعلياغلقي:لامرأتهقالثم،بيتهدخلحتىمتهزماحماسفخرجانهزموا،ثمرجلا،

الرجز]:أمنفقال؟تقولكتتما

عكرمةوفرصقوانفراذالختدمهيومشهدتلوائك

المسلمةبال!يوفواستقبلتهمكالمؤتمهقائميزيدواصبو

غمغمهالأيمنممعفلاضرباوجمجمهساعدكليقطغن

كلمهأذنىاللومفيتتطقيلموهمهمهخلفنانهيتلهم

الهذلي.للرغاشوتروى،كالمؤتمه:قولهبالشعرالعلمافلبفضأنثدفي:هشامابنقال

-!د!:اللهرسولأصحابشعار

بنييا:المهاجرينشعار؟والطائفوحنينمكةفتحيومياللهرسولاصحابشعاروكان

عبيدالله.بنيياالأوسوشعار،عبداللهبنييا:الخزرجوشعار،عبدالرحمن

الكعبة:بأستارتعلقواواننفربقتلكلرراللهرسولأمر

مكة-يدخلواانامرهمحين-المسلمينمنامرائهالىعهدقذلمجزاللهرسولوكان:اسحاقابنقال
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الكعبة،استارتحتوجدواوانبقتلهمامر،سماهمنفرفيعهدقدانهالأ،فاتلهممنالأيقاتلوالاان

منهم:

وكان،أسلمكانقدلانه؛بقتله-لمج!اللهرسولامردانما،لؤيبنعامربنيأخوسغدبنعبدالك

أخاهوكان-عفانبنعثمانالىففر؛قريشالىراجعأمشركافارتد،الوخيجم!اللهلرسوليكتب

نافزعموا،لهفاستامن،مكةواهلالناساطمانانبغديك!ضاللهرسولبهأتىحتىفغيبه-للرضاعة

منحولهلمنلمج!الكرسولقال،عثمانعنهاتصرففلفاإنعم":قالثمطويلاصمتع!يروالكرسول

رسولياالياؤمأتفهلأ:الانصارمنرجلفقال"عنقهفيضرببغضكماليهليقومصمت"لقذ:اضحابه

بالأشارة"0يفتللاالنبيإان:قال،الله

بعدعفانبنعثمانولأهثم،اعمالهبغضالخطاببنعمرفولأهبعذ،اشلمثم:هشامابنقال

عمر.

فبعثهمسلماكانانهبقتلهامرلانما،غالببنتيمبنيمنرجل،خطلبنوعبدالله:اسحاقابنقال

فنزلمسلما،وكان،يخدمهلهمولىمعهوكانالأنصار،منرجلامعهوبعثمصدقا،عنىاللهرسول

فقتله،عليهفعداشيئا،لهيضنغولمفاستيقظ،فنامطعاما،لهفيصنعتيسالهيذبحانالمولىوامرمنزلأ،

فأمر-جر،اللهرسولبهجاءتغنيانوكانتاوصاحبتها،فرتنى؛قينتانلهوكانتمشركا،ارتدثم

معه.بقتلهما-لمجروالكرسول

.-بمكةيؤذيهممنوكان،قصيئبنعبدبنوفببننقيذبنوالحويرت

يريدمكةمن-جهالكرسولابنتيكلثويموامفاطمةحملالمطلبعبدبنالعباسوكان:هشامابنقال

0الأرضالىبهمافرمىنقيذبنالحويرثبهمافنخس،المدينةبهما

قتلكانالذيالانصاريلقتل؛بقتلهيك!ضاللهرسولامرلانما،صبابةبنومقيس:اسحاقابنقال

مشركأ.قريخثبىالىورجوعهخطأ،اخاه

فأما،بمكةيؤذيهممنسارةوكانت،جهلأبيبنوعكرمة،المطلبعبدبنيلبغضمولاةوساره

منلهفاستأمنت،هثامبنالحارثبنتحكيمامأمراتهواسلمت،اليمنالىفهرب،عكرمة

فأسلم.جم!هاللهرسولبهاتتحتىاليمنالىطلبهفيفخرجت،فأمنه،!كنىاللهرسول

دمه.فياششركا،الأسلميبرزةوأبوالمخزوميحريثبنسعيدفقتله،خطلبنعبدالكوأما

[منقتلهفيمقييرأختففالت،قومهمنرجل،عبداللهبننميلةفقتلهصبابةبنمقيسواما

:]الطويل

بمقيسالشتاءأضيافوفخعرهطهنميلةاخزىلقدلعمري

تخزسلماضبحتالنفساءاذامفيسمثلراىمنعينافلله

فأمنها.بعدلمج!اللهرسوللهـااستؤمنحتىالأخرىوهربتاحداهما،فقتلتخطلابنقيتثاوأما

الخطاببنعمرزمنفيفرساالناسمنرجلاوطاهاحتىبفيتثمفأمنها،لهافاستؤمنسارةواما

فقتلها.بالأبطح
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طالب.ابيبنعليفقتلهنقيذ،بنالحويرثواما

أمية:أبيبنوزهيرهشامبنالحارثتجيرءهانىأم

ابنةهانىءامان،طالبأبيبنعقيلمولىمرةابيعنهند،ابيبنسعيدوحدثني:اسحاقابنقال

عندوكانت،مخزوبمبنيمناحمائيمنرجلاناليفرمكةبأعلىياللهرسولنزللما:قالتطالبابي

لأقتلنهما،،والله:فقال،أخي،طالبابيبنعليئعليفدخل:قالت،المخزوميوهبابيبنهبيرة

لأثرفيهاإنجفنةمنيقتسلفوجدته،مكةبأعلىوهويك!،اللهرسولجثتثم،بيتيبابعليهمافأغلقت

ثم،الفمحئمنركعالبثمانيصلىثم،بهفتوشحثوبهاخذاكتسلفلما،بثوبهتمنعترهابنتهوفاطمة،العجين

اجرنا"قد:فقال،عليوخبرالرجلينخبرفأخبرتهبك؟"جاءماهائء،بأئموأهلا"مرحبا:فقالالياتصرف

.]145-2144/الطبقاتفيسعدابنأ.يفتنهما"فلا،أمتتمنوأمئا،أجرتمن

.المغيرةبناميةابيبنوزهير،هثامبنالحارثهما:هشامابنقال

وخطبته:بالكعبة!اللهرسولطواف

صفيةعنثور،ابيبنعبداللهبنعبيداللهعنالزبير،بنجعفربنمحمدوحدثني:اسحاقابنقال

علىسبعابهفطاف،البيتجاءحتىخرج،الناسواطمانمكةنزللما،و!اللهرسولان:شيبةبنت

الكعبةمقتاحمنهفاخذ،طلحةبنعثماندعا،طوافهقضىفلما،يدهفيبمحجنيالزكنيستلم،راحلته

الكعبة،بابعلىوقفثمطرحها،ثم،بيدهفكسرها،عيدانمنحمامةفيهافوجدفدخلها،،لهففتحت

المسجد.فيالناسلهاسقكفوقد

اله"لا:فقالالكعبةبابعلىقامصيئاللهرسولان:العلمأهلبعضفحدثني:اسحاقابنقال

ماليأودبمأومأثرةكلألا،وحدهالأخزابوهزم،عبدهونصر،وعدهصدق،لهثريكلا،وخلهاثهالا

والعصا،بالئوطالعمدشبهالخطأوفتيلالا،الحافيوسقايةالبيتسدانةالأ،.هاتينتدميتحتفهوبذعى

عنكماذهبقداللهان،قريشمغشرياأولادها،بطويهافيمنهاأربعون،الإبلمنمائة،منثظةالديةنفيه

ننظقنبهرإتاأناس،يهأيها:الايةهذهتلاث!"ترابمنوادمادممنالناصسبالآباء،ونعالمهاالجاهليةنخوة

"يا:قالشمكلها،الاية13]:المحسجراتأنقبهتمأأأدئهعند(تحرمكرإنلتعارفونموتجابلمئمو،وبعفنبئو(نقبهر

فأنتم"اذهبوا:قال،كريمأخوابن،كريمأخ،خيرا:قالوا؟"فيكمفاعلأنيترونما؛قريشمعشر

أبيبنعليإليهفقامالمسجد،في!ك!عاللهرسولجلسثم11]2/المسندفياحمداخرجهأالطلقاء".

فقال،عليكاللهصلى،السقايةمعالحجابةلنااجمع،اللهرسوليا:فقال،يدهفيالكعبةومفتاحطالب

ووفاء".بريوماليوم،عثمانيامقاحك"هاك:فقال،لهفدعي؟"طلحةنجنعثمان"أين:يك!اللهرسول

مالاترزؤونمااعطيكم"انما:لعليقال-لمجراللهرسولأن:عيينةبنسفيانوذكر:هشامابنقال

.ترزوون"

صورفيهفرأىالفتحيومالبيتدخل،!كح!اللهرسولأن:العلمأهلبعضوحدئني:هشامابنقال

جعلوا،الله"قاتلهم:فقال،بهايستقسمالازلاميدهفيمصورا،!ابراهيمفراى،وغيرهمالملائكة
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ومائلماضيفا؟تولبهنل!انياولايهررئاإفيهيم؟نإماوالأزلامانراهيمشأنما،بالأزلاميستفسمشيخنا

فطمست.كلهاالصوربتلكأمرثم67]":عمرانال!91العشركينمن؟ن

جمن!،اللهرسولخرجثمبلاذ،ومعهالكعبةدخل-جم!الهرسولأن:وحدثني:هشامابنقال

صلى،كميسالهولم-جض؟اللهرسولصلئاين:فساله؛بلاليعلىعمربنعبداللهفدخلبلاذ،وتخلف

قدرالجداروبينبينهيكونحتىظهرهقبلالبابوجعلونجههقبلمشىالبيتدخلاذاعمرابنفكان

بلاذ.لهقالالذيالموضعبذلكيتوخى،يصليثم،أذرعثلاث

أسيد:بنوعتابهشامبنوالحارثسفيانأبيشأن

وابو،يؤذناقفأمرهبلاذ،ومعهالفثحعامالكعبةدخل!ضاللهرسولان:وحدثني:هشامابنقال

لقذاسيد:بنعتابفقال،الكعبةبفناءجلومقهشامبنوالحارثأسيدبنوعتابحرببنسفيان

أنهاعلملووالهأما:هشامبنالحارثفقال،يغيظهمامنهفيسمعهذاسمعيكونلااناسيدااللهأكربم

عليهمفخرج،الحصىهذهعنيلأخبرتتكفمتلوشيئا،أقوللا:سفيانأبوفقال،لاتبغتهمحق

الله،رسولأنكنشهد:وعتابالحارثفقال،لهمذلكذكرثمتلتم"ائذيعلفت"قذ:فقال-ج!،النبيئ

.أخبركفنقولمعناكانأحدهذاعلىاطلعما،والله

يقالرجلمعناكان:فال،قومهمنرجلعن،الأسلميسندرأبيبنسعيدحدثني:اسحاقابنقال

حيه،فيباتاذافكان،مكانهيخفىلامتكراغطيطاغطناماذاوكان،شجاعارجلاوكان،باسااحمر:له

منغزيفأقبلشيء،لسبيلهيقوملاالأسد،مثلفيثور،احمريا:صرخواالحيبئتفاذامغتنزا،بات

فان؛أتظرحئىعليتغجلوالا:الهذليالأثوعابنفال،الحاضرمندنوااذاحئى،حاضرهيريدونهذفي

اليهمشىغطيطهسمعفلما،فاستمع:قال،يخفىلاغطيطالهفان،اليهمسبيلفلاأحمر،الحاضرفيكان

ولا،احمريا:فصرخوا،،الحاضرعلىاغارواثم،قتلهحتىعليهتحاملثم،صذرهفيالسيفوضعحتى

وشنمالينظرمكةدخلحتىالهذليالاثوعابنأتىالفتحيوممنالغدوكان،الفتحعامكانفلفا،لهماحمر

مكة،جدرمنجدايىجنبالىوهو،بهفأحاطوا،فعرفوه،خزاعةفرأته،شركهعلىوهو،الئاسامرعن

علىمشتملاأميةبنخراشأقبلاذ:قال،فمه؟،أحمرقاتلانا،نعم:قالأحمر؟قاتلأنتا:يقولون

حمل،عنهاتفرنجنافلما،عنهالناسيفرجأنيريدانهالأنظنما،ووالله،الرجلعنهكذا:فقال،السيف

رأشهفيلترنقانعينيهوان،بطنهمنتسيلوحشوتهاليهأتظرلكأ"ني،فواله،بطنهفيبالسيففطعنهعليه

خزاعة،مغشر"يايك!:اللهرسولفقال،فوقع،اتجعفحتى؟خزاعةمغشريافعلتموهااقذ:يقولوهو

.لأديئه"قتيلاتتلتملقد،نفعانالقثلكثرفقد،القثلعنأيديكمازفعوا

بلغلما:قال،المسيببنسعيدعن.،الأسلميحرملةبنعبدإلرحمنوحدثني:اسحاقابنقال

بذلك0يعيبهلقئاذ"خراضا"ان:قالأمئةبنخراشصنعماع!،اللهرسول

الفتح:يومغداةبم!االلهرسولخطبة

قدملما:قال،الخزاعيشريحابيعن،المقبريسعيدأبيبنيسعيدوحذثني:اسحاقابنقال
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كيهر،اللهرسولمعكناانا!ذا،يا:لهفقلتجئتهالزبير،بنعبداللهأخيهلقتال؛مكةالزبيربنعمرو

فقام،مشركوهوفقتلوه،هذيلمنرجلعلىخزاعةعدتالفتحيوممنالغدكانفلما،مكةافتتححين

حرائمفهيرالارضالسمواتخلقيوممكةحرماللهان،الناسأيها"يا:فقالخطيبأفيناع!اللهرسول

فيهايعضدرلادمافيهايسفكأنالآخرراليومبالتهيومنلأفرىءيحلفلا،القيامةيومالىحراممن

علىغضباالساعةهذهالأليتحللرلم،بعدييكونلأحدتحلرلاقبليكانلأحدتحلللمشجرا،

جمحراللهرسولانلكمقالفمن؛الغائبمتكمالشاهدفليبفغبالأم!،كحرمتهارجعتقدثمألاأهلها،

القتل،عنأيديكمارفعواخزاعةمعشريا،لكميحللهارلنم،لرسولهأحلهاقداللهان:فقولوافيها،قاتل

فدئمشاؤراان،الئظرينبخيرفأهلههذامقاميبفدقتلفمن،لأدينهقتيلاقتلتملقد،نفعاقالقتلكثرفلقد

شريح:لأبيعمروفقال،خزاعةقتلتهالذيالرجلذلكجميهراللهرسولودىثم"فعقلهشاؤراوان،قاتله

جزيبما،مانعولا،طاعةخالعولا،دبمسافكتمنعلاانها،متكبحرمتهاأعلمفنحن،الشيخأئهاانصرف

وقدغائبنا،شاهدنايبلغأن،كتناللهرسوكامرناولقدغائبا،وكنتشاهدا،كنتإني:شريحأبوففال

1354].:برقمالحجفيمسلم[أخرجه.وشأنكفأنت،أبلغتك

بنوقتلتة،الأكوعبنجنيدبالفتحيوم،-جتاللهرسولوداهقتيلأؤلأنوبلغني:هشامابنقال

ناقة.بمائةعس!ماللهرسولفوداه،كعب

الفتح:يومالأنصارمقالة

يدغوالصفاعلى-قامودخلهامكةافتتح-حينع!ي!النيأن:سعيدبنيحيىعنوبلغني:هشامابنقال

بها؟يقينموبلدهأرضةعليهاللهفتحإذ،-كج!اللهرسولأترون:بينهمفيمافقالوا،الأنصاربهأحدقتوقد،الله

ك!م:النبيئفقال،أخبروهحتىبهميزلفلم،اللهرسولياشيءلا:قالوا"؟قلتمدامادا:قالدعائهمنفرغفلما

.03]42:برقموالإمارةالخراجفيداودابو[اخرجه."مماتكمرالمماتمحياكمالمحيا!الله)معاذ

:الأصنامتحطيم

عن،الزهريشهابابنعنلهاسنادفي،الروايةاهلمنبهاثقمنوحدثني:هشامابنقال

عليها،فطاف،راحلتهعلىالفتحيوممكةع!ي!اللهرسولدخل:قال،عباسابنعن،عبداللهبنعبيدالله

)جا:ويقولالاصنامالىيدهفيبقضيبيشيرع!ي!النبيئفجعل،بالرصاصمشدودةأصنائمالبيتوحول

لقفاه،وقعإلاوجههفيمنهاصنيمالىاشارفما81]الإصراء:1زهوقا!؟نالظلإنالنطلوزهقالحق

برقم:التفسيرفيالترمذي[أخرجه.وقعالأصنممنهابقيماحتى،لوجههوقعإلأقفاهالىاشارولا

الوافر]:[منذلكفيالخزاعيأسدبنتميمفقال3137]

العقاباأوالثوابيزجولمنوعلممغتبزالأضناموفي

الليثي:عميربنفضالةشأن

بالبيتيطوفوهو،-كج!النبيقتلارادالليثيالملؤحبنعميربنفضالةأن:وحدثني:هشامابن"قال

كنت"ماذا:قال،اللهرسوليافضالة،نعم:فال"أفضالة؟":مجني!اللهرسولقالمنهدنافلما،الفتحعام
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استقفر9"قالثم-!،النبيئفضحك:قال،وجلعزاللهأذكركنتشيء،لا:قال؟"نفسكبهتحدث

منماحتىصدريعنيدهرفعما،والله:يقولفضالةفكان،قلبهفسكنصدرهعلىيدهوضعثم"الله

فقالت:اليها،أتحدثكنتبامرا؟فمررت،أهليالىفرجعث:فضالةقال،منهالياححثشيءاللهخلق

]:الكاملامنيقولفضالةوانبعثلا،:فقلت،الحديثالىهلم

والإسلاماللهعليكيأبىلا:فقلت،الحديثإلىهلئم:قالت

الأضنامتكسريومبانفتحوقبيلهمحفدارأيتلوما

الإظلامونجههيقشىوالشركبينأاضحىاللهدينلرايت

أمية:بنصفوانشأن

جدةيريدأميةبنصفوانخرج:قالالزبير،بنعروةعنجعفر،بنمحمدفحدثني:اسحاقابنقال

هارباخرجوقد،قومهسيدأميةبنصفوانان،اللهنبييا:وهببنعميرفقال،اليمنالىمنهاليركب

يعر!آيةفاعطني،اللهرسوليا:قالامن""هو:قال،عليكاللهصقىفأئتهالبحر،فينقسهليقذفمنك

ا!يريدوهوأذركهحتىعميربهافخرج،مكةفيهادخلالتيعمامتهوى!رواللهرسولفأعطاه،أمانكبها

منأمانفهذاتهلكها،اننقسكفياللهالله،وأميأبيفداك،صقوانيا:فقالالبحر،فييركب

ابيفداك،صفوانأفي:قال،تكلمنيفلاعنياغرفيإ!إويحك:قال،بهجئتكقذ!ك!اللهرسول

شرفك،وشرفه،عزكعزهعمكابن،الناسوخير،الناسوأخلم،الناسوأبر،الناساقضل،وامي

علىبهوقفحتىمعهفرجع،وأكرمذاكمقأخلم--هوقال،نقسيعلىأخافهاني:قال،ملككوملكه

بالخيارفيهفاجعلني:قال"صدق"ةقال،امتتنيقدانكيزعمهذاان:صفوانفقال!ك!؛اللهرسول

أشهير".أزبعةفيهبالخيار"أنت:قال،شهرين

عنياغربإ!إويحك:لعميرقالصفوانأن:العلمافلمنقريشمنرجلوحدثني:هشامابنقال

بذبى.يومحديثاخزفيذكرناهوقد،بهصنعكانلما،كذاثفانك،تكلمنيفلا

وكانتالوليد،بنتوفاختة،هشامبنالحارثبنتحكيمأئمأن:الزهريوحدثني:انسحاقابنقال

فاستأمنتحكيمامفاماأسلمتا،؟جهلابيبنعكرمةعندحكيموأم،اميةبنصفوانعندفاختة

اقزهماوصفوانعكرمةاسلمفلما،بهفجاءثباليمنبهفلحقت،فامنهلعكرمةب!اللهرسول

.الأولالنكاحعلىعندهما-كضاللهرسول

الزبعرى:ابنشأن

وهوالزبغرىابنحسانرمى:قالثابتبنحسانبنعبدالرحمنبنسعيدوحدثني:اسحاقابنقال

]:الكاملامنعليهزادماواحدببيتبنخران

لئيماحذعيشبىفينجرانبقضهاحلكرجلاتغدمنلا

]:الخفيفأمنأسلمحينفقال،فاسلميكئاللهرسولالىخرج،الزبعرىابنذلكبلغفلما

بورأناإذفتقتماراتقلسانيان،المليكرسوليا
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الغنيسننفيالسيطانأبارياذ

لرييوالعظامالفحمامن

حي!ساثمزاجرعتكانني

حينايضأالزبعرىبنعبداللهوقال:اسحالتىابنقال

وهمومبلابلالرفادمنع

لامنياخمداناتانيمفا

أؤصالهاعلىحملتمنخيريا

ائذيمناليكلمغتذزاني

خطبمابأغوىتأمرنيأيام

وي!قودنيالزدىاسبسابوأمذ

محمدبالنبيامنفاليوم

اسبابهاواتقضتانعداوةمضت

كلاهماوالديلكفذىفاغفر

علامةالمليكعلممنوعليك

بزهانهمحئيمابغهـدأعطاك

صاددتئدينكبانشهذتولقد

مضطفىاخمدأنيشهدوالله

هاشبممقبنيانهعلاقرثم

له.ينكرهابالشعرالعلمأهلوبعض:هثامابنقال

المخزومي:وهبأبيبنهبيرةشأن

مشئوزميلهمالومني

النذيزانتالسهيدقلبيثئم

مغروزوكف!مهملؤيمن

]:الكاملأمنأسلم

بهيمالرواقمغتلجوالفيل

محفوئمكأننيفبتفيه

غشوئمانيدينلسرحعيرانة

اهيمالفملالفيأنااذأسديت

مخزوئمبهاوتأمرنيسهم

مشؤوئموافرهمالغواةافر

محرومهذهومخطىءقلبي

وحلوئمبيننااواصرودعت

مرخوئمراحئمفانكزللي

مختوموخاتمأغرنوز

عظيمافيلهوبرهانشرفا

جسيئمالعبادفيوأنكحن

كميمالضالحينفيمستقبل

وأرومالذرافيتمكنفرع

المخزوهبأبيبنهبيرةوأما:اسحاقابنقال

بلغهحينقالوقدهند،واسمها،طالبأبيابنةءهانى

سؤالها؟اتاكامهتدأشاقتك

ممنعحضنيرأسفيأزقتوقد

تلومنيبليلهئتوعاذلة

عشيرتيأطغتانانيوتزعم

جذهمجداذاقوبملمنفاني

عشيرتيوراءمقلحايملىاني

كأنهاال!يوفبأيخديهاوصارت

وفغلهمالحاصدينلأقليلىاني

أنمعندهوكانتكافرا،ماتحتىبهافأقام،ومي

]:الطويلأمنءهانىأماسلام

وانفتائهاصاشبابهاالنوىكذاك

يخالهاليلبعديسريبنجران

ضلالهاضلبالليلوتغذلني

زيالها؟الأيزدينوهلسازدى

حالهااليوماضبححاليايعلى

مجالهاالعواليتحتمنكاناذا

ظلائهاومتهاولدانمخاريق

وعيالهانقسهارزقياللهعلى
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نصالهافيهاليستهويلكالئبلكتههغيرفيالمرءكلاموان

حبالهامتكالأزحاموعطفتمحمددينتابغتقدكتتفان

بلالهايببىغنراءململمبمابهضبةيسحيتياعلىعلىفكوني

حبالها.متكالأزحاموقطعت:ويروى:اسحاقابنقال

المسلمين:منمكةفتحشهدمنجميع

سبعمائة،سليمبنيمن:الافعشرةالمسلمينمنمكةفتحشهدمنجميعوكان:اسحاقابنقال

وسائرهم،نفروثلاثةألفمزينةومن،أربعمائةأسلمومن،أربعمائةغفاربنيومن،الف:بعضهمويقول

وأسد.وقيستميممنالعربوطوائفوحلفائهموالأنصارقريشمن

مكة:فنحفيلحساننصيدة

الوافر]:[منالأنصاريثابتنجنحسانقولالفتحيومفيالشغرمنقيلمماوكان

خلاءمتزلهاعذراءالىفالجواءالأصابعذاتعفت

والسماءالروام!تعفيهاققرالحسحاسبنيمندياز

وشاءنعممروجهاخلالأنيسقبهايزاللاوكانت

العساء؟!ذهباذايؤزقنيلطيفمنولكنهذافدغ

شفاءمنهالقلبهفليستئمتهقدالتيلشغثاء

وماءعمسلمزاجهايكونرأسبىبيتمنخبيئةكان

الفداءالراحلطيبفهنيوماذكرنالأشرباتمااذا

لحاءأومقثكانمااذاألمناانالملامةنوئيها

اللقاءينهنهناماوأسداملوكافتتركناونشربها

كداءموعدهاالئفعتثيرتروهالمانخيلناعدفنا

الطماءالأسلأكتافهاعلىمضغياتالأعنةينازعن

النساءبالخمريلطمهنمتمطراتجيادناتظل

الغطاءواتكشفالفتحوكاناعتمرناعئاتغرضوافاما

يشاءمنفيهالفهيعينيوبملجلادفاضيبرواوالأ

كفاءلهليسالقذسوروحفيناالفهرسولوجنريل

البلاءنفعانالحنيقولعنداأزسلتقذ:اللهوقال

نشاءولانقوملا:فقلتمصدقوهفقوموابهشهذت

الفقاءعرضتهاالأتصارهمجتداسئزتقذ:الفهوقال

هجاءأوقتاذاوسباثمعدمنيوبمكلفيلنا

الدماءتختلطحينونضربهجانامنبالقوافيفنحكم
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عنيسقياناباأنجلغألا

عنداتركتكسيوفنابا!

عتهواجنتمحفداهجوت

بك!ءلهولستأتهجوه

حنيفابزامباركاهجوت

متكمالفهردسوليهجوامن

وعزضيووالدهابيفان

فيهعيبلاصارئملساني

ويروى،الفتحيومقبلحسانقالها:هشامابنقال

ع!ي!اللهرسولرأىلما:قالأنهالزهريعنوبلغني

!ه.الصديق

انخفاءبرحفقذمغلغلة

الإماةسادتهاالداروعند

الجزاءذاكفياللهوعتد

الفداءلخيركمافشزكما

الوفاءشيمتهاللهأمين

سواء؟!وينصرهويمدحه

وقاةمتكممحمل!لعرض

الذفيتكدرهلاوبحري

فيه.عتبلاصارئملساني

بكرأبيالئتبسمبالخمرالخيليلطمنالنساء،

الديلي:زنيمبنلأنسقصيدة

يغتذالديليزنيبمبنانسوقال:اسحاقابنقال

]:الطويلأمنالخزاعيسالم

بامرهمعدتهدىائذياتت1

رحلهافوقناق!منحملتوما

نائلأوأشبغخيرعلىاحث

انجتذالهقبلالخاللبزدوأكسى

مدركيأنكاللهرسولتعلم

قادزأئكاللهرسولتعلم

عويخميرركبالركببأنتعفم

هجوتهأنيالفهرسولونئوا

فتيةائموفي:قلتقذأننيسوى

لدمائهميكنلممنأصابهم

ساعيأكنتإقأخفرتقدفانك

تتابعواوسلمىوكلثوثمذويب

كمثلهحيئليسوسلمىوسلمى

دماولافتقتدينالافاني

زنيم:بنأنسيجيبمنافعبدبنبديل

منأفقال،اصرمامبنمنافعبدبنبديلفأجابه

بنعمروفيهمقالكانمما-!فه،اللهرسولالى

اشهد:لكوقاليهديهماللهبل

محمدمنذمةواؤفىأبر

الفهتدالضقيلكالسيفراحاذا

المتجردالسابقلرآسوأعطى

باليدكالأخذمتكوعيداوأن

ومتجدمتهمينصرمكلعلى

موعدكلائمخلفوالكاذبونهم

يديإذناليلسوطيحملتفلا

واشعدبطلتيلابنحسأصيبوا

وتبلديعبرتيفعرتكفاة

مفودوابنةعبدالفهبنبعبد

اكمدالعينتدمعفالأجميعا

كأعبد؟!ملوكوهلواخوته

واقصدالحنعالمتبيقهرقت

]:لطويل
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البكافأعولهرزناأنصقبكى

دمائهالقربعبسابابكيت

فتيةالخنادميوماصابهم

تلملادموعكتسفبئاقهنالك

له.قصيدةفيالأبياتوهذه:هثامابنقال

وتبعدتطلاذعديافالأ

موقدالحربيوقدلااذفتغذر

ومعبدنفيلمتهم،فسلكراثم

فاكمدواالعينتذمعلمانأوعليهم

الفتح:يومفىسلمىأبيبنزهيربنلبجيرقصيدة

الوافر]:[منالفتحيومفيسلمىأبينجنزهيربنبجيروقال:اسحاقابنقال

خفافوبنوغدوةمزينةفحكلالحبلقأفلنفى

الخفافبالبيضالخيرخبيالتفتحيومبمكةضربناهم

وافعثمانبنيمنوالفسليممنبسبعصبحناهم

اللطافبالمريشةورشقاوطغناضربااكتافهمنطا

الرصافمنالفواقاتصاعكماحفيفالهاالضفوفبينترى

الثقافمقؤمةبأزماحفيهمتجولوالجيادفرخنا

الخلافعلىنادمينوأ"لوااشتهينابماغانمينفأبنا

الئصافيحسنعلىمواثقنامنااللهرسولواعطينا

بانصرافمناالرؤعغداةفهفوامقالتناسمعواوقد

إسلامه:وقصةالقتحبومالسلميمرداسبنلعباسكلمة

]:الكامل[منمكةفتحفيال!لميئمرداسبنعئاسوقال:هثامابنقال

مسؤمالبطاحبهتسيلالفمحفدفتحيومبمكةمئا

مقدماللقاءيوموشعارهمايامهوشاهدواالرسولنصروا

الحنتمفيهالهامكأنضتكأفدامهمبهثبتتمتزليفي

الأذهمالحجازلهااستقادحتىقبلهابنجدسنابكهاجرت

مزحموجدلناالسيوفحكموأذئهلهمكنهالله

خضرئمالمكارمثغرمتطلععزنينهشامخالزياسةعود

كانأنه:وحديثه-بالشغرالعلماهلبعضحدثنيفيما-مرداسبنعثاسبىاشلاموكان:هثامابنقال

اعبدبنيأفي:لعباسبىقالمرداسقحضرفلماضمار،:لهيقالكانحجروهو،يعبدهوثنمرداسبىلأبيه

[منيقولمنادياضمارجوفمنسمعاذضمار،عنديوماعباسفبينا،ويضركيتفعكفانهضمار؛

:]الكامل

كلها:يسليممنللقبائلقل

وألهدىالنبؤةورثائذيان

الصنمجدأفلوعاشضمارأودى

مهتدقريثبىمنهزياانجنبغد
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مرةيغبدوكانضماراؤدى

فاسلم.،ع!بالنبيولحقضمار،عباسفحرق

محمدالنبيالىالكتابقبل

مكةةفنحفيالخزاعيعبداللهبنلجعدةكلمة

]:الطويلأمنمكةفتحيومالخزاعيئعبداللهبنجعدةوقال:هثامابنقال

متاحانحديديوملهلحينباطلغيردعوةعمروبناكغب

سلاحبغيرليلالتقتلهوسمائهازضهمنلهاتيحت

طلاحوفبئ5سدذناولقتاخيولناغزالسدتالأممىونحن

ورماحخيلنامقعضل!ذويبجحفلالمسلمينوراءخطرنا

له.ابياتفيالأبياتوهذه

مكةفتحفيالخزاعيعمرانبنلبجيدأبيات

]:الطويلأمنالخزاعيعمرانبنبجيدوقال

المتراكبالهيدبسحابركامبنضرناالسحابالفهاتشأوقذ

وكاتبمملخيرمناتىكتاببهاعتدناازضنافيوهخرتنا

القواضببال!يوفثأرالندركحرمةبمكةحفتانجلناومن

جذيمةبنيالقمكةفتحبعدالوليدبنخالدمسير

خالدخطالتلافيعلئيومسير،كنانةمن

ولم،وجلعراللهالىتذعوالسرايا،مكةحولفيمايك!اللهرسولبعثوقد:اسحاقابنقال

مقاتلأ،ينعثهولمداعيا،تهامةبأسفليسيرانوامرهالوليد،بنخالدبعثمفنوكان،بقتالييأمرهم

منهم.فاصابجذيمةبنيفوطىء

]:الطويلأمنذلكفيال!لمئمرداسبىبنعثاسوقال:هثامابنقال

تقذماقدفانه؛وقدمتهخالداالقومفيامرتقدتكفان

أظلماكانمنالحنفيبهنصيباميرهاتتالفههعداهبجند

موضعها.فىاللهشاءانساذكرها،حنينييومحديثفيلهقصيد؟فيالبيتانوهذان:هشامابنقال

:قال،عليبنمحمدجعفرابيعن،حنيفبنعبادبنحكيمبنحكيمفحدثني:اسحاقابنقال

العربمنقبائلومعهمقاتلا،يبعثهولمداعيا،مكةافتتححيناالوليدنجنخالدس!اللهرسوذبعث

اخذواالقومرآهفلما،كنانةبنمناةعبدبنعامربنجذيمةبنيفوطئوا،مرةبنومدلحمنصوربنسليم

اسلئوا.قذالناسفان،السلاحضعوا:خالدفقال،السلاح

نضعأنخالدامرنالما:قالجذيمةبنيمنالعلماهلمناصحابنابعضفحدثني:اسحاقابنقال
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إلأالسلاحوضعبعدما،واللهخالد،انهجذيمةبنيياويلكم:جحدملهيقالمنارجلقالالسلاح

قومهمنرجاذفاخذه:قالابدأ،سلاحيأضعلاوالله،الأعناقضربالأالإساربعدوماالإسار،

وأمن،الحربووضعتالسلاحووضعوااشلموا،قدالناساندماءنا،تمنعفكأنأتريد،جحدميا:فقالوا

خالد.لقولالسلاحالقومووضع،سلاحهنزعواحتىبهيزالوافلم،الناس

أمرالسلاحوضعوافلما:قالعليبنمحمدجعفرأبيعن،حكيمبنحكيمفحدثني:اسحاقابنقال

-كراللهرسولإلىالخبرانتهىفلما،منهمقتلمنفقتل،السيفعلىعرضهمثمفكتفوا،ذلكعندخالدبهم

.]2151/احمدمسندانظرأ.الوييد"نجنخالدصنعممااليكابزاافي،"الفهم:قالثمالسماءالىيديهرفع

قال:قال،المحموديجعفربنابراهيمعنحدثأنه،العلمأهلبعضحدثني:هشامابنقال

حينشئءمتهاحلقيفيفاعترضطنمها،فالتذذتحيسمنلفمةلقفتكافي"رايت-جز:اللهرسول

تبعثهاسراياكمنسريةهذه،اللهرسوليا:!هالصديقبكرأبوفقال"فنزعهيدهعلئفأذخلانجتلغتها،

فيسفله.عليأفتبعث،اعتراضبغضهافيويكون،تحبمابغضمنهافيأتيك

فقال،الخبرفاخبره-ج!ر،اللهرسولفاتى،القوممنرجلانفلتأنهوحدثني:هشامابنقال

فسكتخالدفنهمهرنجعةأبيضرجلعليهآتكرقد،نعم:فقالاحذ"؟عليهأتكر"هل-ج!ر:اللهرسول

أقا:الخطاببنعمرفقالمراجعتهما،فاشتدت،فراجعه،مضطربطويلآخررجلعليهوأنكر،عنه

حذيفة.أبيمولىفسالمالاخرواما،عبداللهفانجنياللهرسولياالأول

جميهاللهرسولدعاثم:قالعليبنمحمدجعفرأبيعن،حكيمبنحكيمفحدثني:اسحاقابنقال

واجعل،أفرهمفيفالظر،القومهؤلاءالئاخبئ،علئ)يا:فقال-عليهاللهرضوان-طالبأبيبنعلي

لهمفودى-لمجر،اللهرسولبهبعثقدماذومعهجاءهمحتىعليئفخرج"قدميكتحتانجاهليةأفر

ماليولادبممنشيئشيبقلماذاحتى،الكلبميلغةلهمليديانهحتى،الأموالمنلهمأصيبوماالدماء

بقيةلكمبقيهل:منهمفرغحين-عليهاللهرضوان-عليلهمفقال،المالمنبقيةمعهبقيت،وداهإلأ

جميراللهلرسولاحتياطاالمالهذامنالبقيةهذهاعطيكمفاني:قاللا،:قالوالكم؟يودلممالياوديممن

واحسنت""اصبت:فقالالخبر،فأخبرهع!اللهرسولالىرجعثم،ففعل،تغلمونولايغلملامما

"الفهم،:يقول،متكبيهتحتماليرىانهحتىيديهشاهرأقائماالقبلةفاستقبل!تاللهرسولقامثم:قال

.مراتثلاثالوييد"نجنخالدصنعمئااليكانرااني

حذافةبنعبداللهبذلكأمرنيحتىقاتلتما:قالانه:خالدايغذرمنبعضقالوقد:إسحاقابنقال

.الإسلاممنلافتناعهمتقاتلهمأنأمركقدع!اللهرسولان:وقال،السهمي

صبهنا.صبهناقالوا:خالذأتاهملما:المدنيعمروأبوقال:هثامابنقال

يا:جذيمةببنيخالذيصنعماورأىال!لاحوضعواحينلهمقالجحدثمكانوقد:اسحاقابنقال

فيه.وقغتمماحذزومممكنتقد،الضربضاع،جذيمةبني

بنعبدالرحمنلهفقال،ذلكفي-كلائمبلغنيفيما-عوفبنعبدالرحمنوبينخالدبينكانقد

قتلتقد،كذنجت:عبدالرحمنفقال،بأبيكثأرتانما:فقال،الإسلامفيالجاهليةبأمرعملت:عوف
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:فقالىجر،اللهرسولذلكفبلغشز،بينهماكانحتى،المفيرةبنالفاكهبعمكثارتولكنك،أبيقاتل

غدوةأدركتمااللهسبيلفيأنففتهثمذهباأحذلككانلوفواله،أضحابيعتكدغخالد،يا"مهلأ

روحنه".ولاأضحا.مميمقرجل!

الجاهلية:خنىجذيمةوبينقريشبينكانما

بنالحارثبنعبدبنعوفعبدبنوعوف،مخزومبنعمربنعبداللهبنالمنيرةبنالفاكهوكان

،عثمانابنهعفانومع،اليمنالىتجاراخرجواقذ،شمسعبدبنأميةبنالعاصأبيبنوعفان،زفرة

إلىباليمنهلككانعامربنجذيمةبنيمنرجلمالحملواأفبلوافلما،عيدالرحمنابنهعوفومع

الميت،اهلالىيصلواأنقنلجذيمةبنيبازضولقيهم،هثامبنخالد:لهيقالمنهمرجلفادعاه،ورثته

بنوالفاكهعوفعبدبنعوففقتل،وقاتلوه،ليأخذوهالمالعلىقومهمنمعهبمنفقاتلهم،عليهفابوا

عوفعبدبنعوفومالالمغيرةبنالفاكهمالوأصابوا،عثمانوابنهالعاصأبيبنعفانونجا،المغيرة

فقالت،جذيمةبنيبغزوقريشقفهمت،ابيهقاتلهثامبنخالدعوفبنالرحمنعبدوقتل،بهفانطلقوا

فنحن،نعلمولنم،فاصابوهمبجهالةقومعليهمعداائما،منام!عنأضحابكممصابكانما:جذيمةبنو

.الحربووضعواذلكقريمعقفقبلت،ماليأودبممنقبلنالكمكانمالكمنغقل

]:الطويلأمنسلمىلهايقالامراةيقوذ:وبعضهم،جذيمةبنيمنقائلوقال

ناطحاذلكيومسليمللاقتإسلمواللقومالقوممقالولولا

ضابحاالبركيتركواحئىومزةجحدبمواضحاببسرلماصعهم

جارحاكانوقديجرحولماصيبفتىمنالغميصاءيومترىفكائن

نابهحاكانمنمتهنغداتئدوطلقتالأيامىبخطابألالت

.إسحاقابنغيرعن،بخالابألظتوبسر،:قوله:هثامابنقال

[:الطويلأمنالسلميحكيمبنالجخافبل:ويقال،مرداسبنعباسناجابها:اسحاقابنقال

ناطحاوإلام!اليومفيالوغىلكبشبناكفىالفملالتقوالعتكدعي

واضحاالأفرمننهجاعلاغداةمتكمبالتعذرأؤلىفخالد

وبوارحالةتكبوالاسوانحإليكمئزجياللهبافرمعانا

كوالحاالغباركابيفيعوابس!هبطنهلمابالسهلمالكانعوا

ونائحانائحاتعليهتركتمفمالكسلمىاثكلناكنكفان

الوافر]:أمنال!لميئحكيبمبنالجحافوقال

الكلامداميةوفيحنينأمسؤماقيالنبيمعشهدن

الحرامبالبلدسنابكهنوجرتشهدتخالدوغزوة

للطامتعرضلاوجوهاالتفينااذاللطعاننعرض

أراميولاالكماةهزاذاثيابيعنيبخالعولست
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الحسامبالعضبالعلواتالىتحتيالمهريخولولكني

حدردأبيابنعن،الزهريعنالأخن!،بنالمغيرةبنعتبةبنيعقوبوحدثني:اسحاقابنقال

وقد،سنيفيوهو-جذيمةبنيمنفتىليفقالالوليد،بنخالدخيلفييومئدكنت:قال،الأسلمي

اخذأنتهل:قالتشاء؟ما:قلت،فتىيا-:منهبعيدغيرمجتمعاتويسوة،برمةعنقهالىيداهجمدت

:قاللكم؟بدامابيفتضنعوابعدتردنيثم،حاجةاليهنأفضيحتىالنسوةهؤلاءالىفقائديالرمةبهذه

نفدعلى،حبيشاسلمي:فقال،عليهنأوقفتهحتىبهافقدتهبرمتهفاخذت،طلبتماليسيروالله:قلت

]:الطويلأمنالعيشمن

بالخوانقالفيتكمأوبحليةفوجذتكمطالبتكماذأريتك

والودائقال!رىاذلاجتكلفعاشقينولأنأهلايكألم

الصفائقاخدىقبلبودأثيبيمعاأفلنااذقلتقذليذتبفلا

المفارقبالحبيبالأميرويتأىالنوىتشحطأنقبلبودأثيبي

رائقبغدكعتكعينيراقولاأمانةسرضيغتلافاني

التوامقيكونأنالأالودعنشاغلالعشيرةنالماأنسوى

له.منهاالأخيرينالبيتينيتكربالسغرالعلمأهلوأكثر:هثامابنقال

حدربأبيابنعن،الزهريعنالأخن!،بنالمغيرةبنعتبةبنيغقوبوحدثني:اسحاقابنقال

عنقه.فضربت،بهاتصرقتثم:قال،تثرىوثماييا،وتراوعثراسبعافحييتوأتت:قالت:قال،الأسلمي

حضرهاكانعمن،منهمأشياخعن،الأسلميستبلةأبيبنفراسأبوفحدثني:اسحاقابنقال

.عندهماتتحتىتقئفهزالتفما،عليهفاكثتعنقهضربتحيناليهفقامتقالوا:،منهم

]:الطويلأمنجذيمةبنيمنرجلوقال:اسحاقابنقال

وحلتسارتحيثبؤسىجزاءةأضبح!تحيثمدلجاعنااللهجزى

وعفتالرماحفينانهلتوقذيفسمونهاأقضاضناعلىاقاموا

فشلتخيوذمتهمهربتلقدمحمدالدينلولافوالفه

فاشمعلتأزسلتجرابكرنجلكتيبةيعينوالاأنضزهموما

اضفتقذبمانخزيهمنحنفلالأمرهميثوبواأوينيبوافاما

]:الطويلأمنفقال،ليثبنيمنرجل،وفبفاجابه

توئتإذعامبرفيذتبنافماعامراوالحقافيشلامالىدعونا

ضفتثئمأخلامهميسفهتلئنلفمأبالاعاميرفيذتبناوما

]:الطويلأمنجذيمةبنيمنرجلوقال

الكتائبصئحتناإذوأضحابهخالدمقدمكغببنيةليفنى

غائباثكلومكفياكتتوقدخويخلدانجنبهاتسعىترةفلا
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ذاهبالغميصاءيوممنالداءولاغواتهمعئايتهونقومنافلا

الرجز]:[منخالدجيشمنبهنهاربوهو،لهواختينبامهيسوقوهوجذيمةبنيمنغلاموقال

يفزعنلمكانحيياقيمشيوازبعنالمروطأذيالرخين

تمنغننساءاليومتمنعان

امناحدهمفقالبخالد،سمعواحين،يرتجزون،مساحقبنو:لهميقالجذيمةبنيمنغلمةوقال

:الرجز]

ابلوذوثفةذويحوزهاافيطلبيضاءصقراءعلمتقد

رجلاكنىمااليوملأغنين

الرجز]:[منالاخروقال

نهسامتهاالحيزومتملألاالعرساتلهيصفراءعلمتقد

قعسامخاضأالمحلينضربوعساضربااليوملأضربن

الرجز]:[منالآخروقال

بردهغداةفيانبنانشثنلندةذوخادزانمااقسمت

وجحدهأيكيمابينيرزموزدةلسباليذوالمحياجفم

نجدهمنيالغداةباضدقوخدةالرجالبتاكالضابى

العزئليهدمالوليدبنخالدمسير

منالحيهذايعطمهبيتاوكانت،بنخلةوكانت،العزىالىالوليدبنخالدع!اللهرسولبعثثم

سمعفلفا،هاشمبنيحلفاءسليمبنيمنشانبنيوحجابهاسدنتهاوكانتكلها،ومضروكنانةقريش

]:الطويل[منيقولوهو،فيههيالذيالجبلفيوأسندمعيفهعلقاليهاخالدبمسيرال!لميصاحبها

وشفريالقناعالقيخالد،علىلهاشوىلاشدةشديعرأيا

تنضريأؤعاجلباثبمفبوئيخالداالمرءتقتليلمانعزويا

وس!.رسولالىرجعثمهدمها،خالداليهاانتهىفلما

بمكة:اقامتهالصلاةيقصر!اللهرسول

أقام:قالمسعود،بنعتبةبنعبداللهبنعبيداللهعن،الزهريشهابابنوحدثني:اسحاقابنقال

.الصلاةيقصرليلةعثرةخمسفثحهابغدبمكة!اللهرسول

.ثمانسنةرمضانشفرمنبقينلياليلعشرمكةفثحوكان:اسحاقابنقال

الفتحبعدثمانسنهفيحنينغروة

:هوازنقبائلمنحنيتاحضرمن

بنمالكجمعها،مكةمنعليهاللهفتحوما!اللهسولبرهوازنسمعتولما:اسحاقابنقال
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وناسق،بكبربنوسغدكلها،وجشمنضرواجتمعتكلها،ثقيفهوازنمعاليهفانجتمع،النصريعوف

هوازنمنيحضرهافلمعنهاوغابهؤلاء،الأعيلانقيسمنيشهدهاولم،قليلوهمهلاليبنيمن

شيءفيهلي!كبيرشيخالضمةبندريدجشمبنيوفي،اسملهأحذمنهميشهدهاولم،كلابولاكدبئ

بنقاربالاحلاففي:لهمسيدانثقيفوفيمجربأ،شيخاوكان،بالحربومعرفتهبرأيهالتيمنالأ

بنأحمروأخوه،مالكبنالحارثبنمسبيعالخمارذوماللثبنيوفي،معتببنمسعودبنالأسود

النصرقي.عوفبنمالكالىالئاسافروجماع،الحارث

ونصيحته:الصمةبندريدمقالة

باوطاسنزلفلما،وأبناءهمونساءهمأموالهمالناسمعحطمج!اللهرسولالىالسيرانجمعفنما

قالوا:؟انتموادباي:قالنزلفلما،بهيقادلهشجايىفيالصمةبندريدوفيهم،الناساليهانجتمع

ونهاقالبعيررغاءأشمعماليده!،سفلولا،ضرسحزنلا،الخيلمجالنغم:قال،باوطاس

:قال،وأبناءهمونجساءهمأفوالهمالناسمععوفبنمالكساققالوا:الشاء؟ويعارالصغيروبكاءالحمير

يوئمهذادمان،قومكرئيساصبحتقدإنك،مالكيا:فقال،لهودعي،مالكهذا:قيل؟مالكاين

سقت:قالالشاء؟ويعارالصغيروبكاءالحميرونهاقالبعيررغاءاسمعمالي،الأياممنبغدهمالهكائن

أهلهمنهمرجلكلخلفأنجعلأنأردت:قالذاك؟ولم:قال،ونساءهموأبناءهمأفوالهمالناسمع

لككانتانإئهاشيء؟المنهزميردوهل،والهضأنراعي:قالثم،بهفاتقفق:قال،عنهمليقاتلوماله

كعبفعلتما:قالثم،ومالكاهلكفيفضحتعليككانتدمان،ورفحهبسيفهرجلإلأيتفغكلم

عنهتغبلمورفعبماعلاءيومكانولووالجد،الحدغاب:قالاحذ،منهميشهدهالم:قالوا؟وكلاب

عامربنعمرو:قالوا؟منكمشهدهافمن،وكلالثكعبفعلتمافعلتمانكمولودذت،كلابولاكضث

بتقديمتصنغلمإئك،مالكيا،يضرانولاينفعانلاعامرمنالجذعانذانك:قالعامر،بنوعوف

علىالصئاءالقثم،قومهموعليابلادهممتمنعالىازفغهمشيثا،الخيلنحورالىهوازنبيضةالبيضة

أفلكأخرزتوقد،ذلكالفاك،عليككانتوان،وراءكمنبكلحقلككانتفان؛الخيلمتون

وأهوازنمغشريالتطيعنني،والله،عفلكوكبركبرتقدانك،ذلكأقعللا،واللهلا:قال،ومالك

،رأيأؤذكر،فيهاالصفةبنلدريديكونانوكره،ظهريمنيخرجحتىالسيفهذاعلىلأئكئن

الرجز]:منهوكأمنيفثنيولماشهدهلميومهذاالضمةنجندريدفقال،أطعناك:قالوا

وأضعفيهااخمثجةعفيهاليتنييا
صدغشاةكأنهاالزمغوطفاءاقود

الرجز]:منهوكأمنقولهبالشعرالعلماهلمقواحدغيراتشدني:هشامابنقال

جذعفيهاليتنييا

رجلشدةشذواثم،سيوفكمجفونفاكسروارايتفوهماذا:للناسمالكقالثم:اسحاقابنقال

واحد.
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:هوازنتهزمالملاتكة

منعيونابعثعوفيبنمالكان:حدثأنه،عثمانبنعمروبنعبداللهبناميةوحدثني:قال

بلتي،خيلعلىبيضارجالأرايخنا:فقالوا؟شأنكمما!!ويلكم:فقال،اوصالهمتفرقتوقدفهتوه،رجاله

يريذ.ماعلىمضىانوجههعنذلكردهما،فوالله،ترىماأصابناأنتماسكناما،فوالله

:هوازنبتهيو-لمج!%النبيعلم

نأوأمره،الأسلميئحذردابيبنعبداللهاليهمبعث-حي!اللهنبيئبهمسمعولما:اسحاقابنقال

فيهم،فدخلحدرد،ابيابنفاتطلق،بخبرهمياتيهثم،علمهميغلمحتىفيهمفيقيمالناسفييدخل

ماهوازنوامرمالكمنوسمعب!،اللهرسولحربمنلهانجمعواقذماوعلمسمعحتىفيهمفأقام

فأخبره،الخطاببنعمريك!اللهرسولفدعاالخبر،فأخبره-فياللهرسولاتىحتىأفبلثم،عليههم

فقدعمر،يابالحنكذبتفرئماكذنجتنيانحدرد:ابيابنفقالحدرد،أبيابنكذب:عمرفقالالخبر،

فقالحدرد؟ابيابنيقوذماتسمعالا،اللهرسوليا:عمرفقال،منيخيرهومنكذبت

عمر".يااللهفهداكضالاكتت"قذ!ي!:اللهرسول

أمية:بنصفو|نأدراعلستعبرمج!االلهرسول

وسلاحا،لهأدراعاأميةبنصقوانعندانلهذكرليلقاهمهوازنالىالسيروفياللهرسولانجمعفلما

:صفوانفقالغدا"عدونافيهنلقهذاسلاحكإعرنا،إميةأبا)يا:فقال-م!ثركيومئذوهو-اليهفأزسل

بمادرعمائةفأعطاه،باسقبهذاليس:قال"اليكنوذيهاحتىمضمونةعارية"بل:قالمحمد؟ياأغضبا

ففعل.حملهايكفيهمأنسألهيك!اللهرسولانفزعموا،السلاحمنيكفيها

:مرداسبنعباسوتصيدةالقنالالى-لمجروالنبيخروج

معهخرجواالذيناضحابهمقالافيعشرةمع،مكةافلمنالفانمعهيك!اللهرسولخرجثم

بنالعيصأبيبناسيدبنعتاب-لمجيناللهرسولواستغملالفا،عشراثنيفكانوا،مكةبهماللهففتح

وجههعلى-لمجداللهرسولمضىثم،الناسمنعنهتخففمنعلىأميرامكةعلىشمسعبدبنامية

]:البسيطأمنال!لميئمردابربنعئاسفقال،هوازنلقاءيريد

انوانانغولولونانبيوتوسطقومهمغولرعلاالعاماصابت

وانسانتتهىلاهوذةانجنخيلتبئتفماذكلابائملهفيا

ودهمانسغدعمكمابنانذمتكمعفدوشذواتلفطوهالا

ألبانالمأخوذالنعمفيداممائجفلةكانت!انترجعوهالق

وسلوانمتهاشوغبرذووسالحضنسواتهامنجللشتعاء

جوفانالعيرشواءكل:قالاذحذثيشتويممابأطيبليست

خانوايقدروالمفاناليمانيداءبهمانغيرقوئمهوازنوفي

لانواقذبالالغننهكناهمولوعفدهمبراؤوفوالوأخفيهم
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تنيانفيهنضحرسالةمنيواسفلهااعلاهاهوازنابلغ

أزكانالأرضفضاءفيلهجيشاصابحكماللهرسولأظناني

غساناللهعبادوالصن!لمونتارككمغيراخوكملمعليمفيهم

وذبييانعبسبنووالأنجربانأسدبنواليمنئعضادتهوفي

وعثماناوسمقدمهوفيرهبتهالأرضمنهترجفتكاد

مزينة.قبيلا:وعثماناوس:اسحاقابنقال

غيرفيذلكقبلوما،اليومهذافيآخرهاالىواسفلها،اعلاهاهوازنانجلغ:قولهمن:هشامابنقال

.واحدةجعلهمااسحاقابنولكن،مفصولتانوهما،اليومهذا

انواط:ذات

الليثي،واقدأبيعن،الدؤليسنانابيبنسنانعن،الزهريشهابانجنوحدثني:اسحاقابنقال

فسرنا:قال،بالجاهليةعهدحديثوونحن،حنيننالى!اللهرسولمعخرجنا:قالمالكبنالحارثأن

ذات:لهايقالخضراءعظيمةشجرةالعربمنسواهمومققريشلكفاروكانت:قال،حنينالىمعه

ونحنفرأينا:قال،يوماعليهاويغكفونعندهاويذبحونعليها،اسلحتفمفيعئقونسنةكليأتونها؛أتواط

لناانجعل،اللهرسوليا:الطريقجنباتمنفتنادينا:فال،عظيمةخضراءسدرةيك!اللهرسولمعنسير

قالكما،بيدهمحمدنقسوائديننتمفبر،"الله:ياللهرسولفالاتوا؟،ذاتلهمكمااتوا؟ذات

السنن،انها138]،:ا!عرافأ،تخهون!تومإنكمتالالهة0ئنمكماإلفاق2خعلة:لئوسىصسىتوم

".قبلكمكانمنصننلتزكبن

وسلمعليهاللهصلىالنبيوثباتالناسهزيمة :

بنجابرابيهعنجابر،بنعبدالرحمنعن،قتادةبنعمربنعاصمفحدثني:اسحاقابنقال

فيهننحدرانماخطوطذيأنجوفتهامةأوديةمنوادفياتحدزناحنينوادياستقبلنالما:فال،عبدالله

وأحنائهشعابهفيلنافكمنوا،الواديالىسبقوناقدالقوموكان،الصبحعمايةفيوكان:قالاتحدارا،

شدةعليناشدواقدالكتائبالأمتحالونونحنراعناما،فواللهواعدوا،وتهيئواأجمعواوقد،ومضايقه

أحد.علئاحديلويلاراجعينالناسواتشمرواحد،رجل

نجنمحمدأنا،اللهرصولأنا،الئهفموا،الناسايها"اين:قالثم،اليمينذاتياللهرسولوانحاز

معبقيقدأنهالأ،الناسفاتطلق،بعمبىعلىبعضهاالإبلحملتشئء،فلا:قال"عبدالله

وعمر،بكرابوالمهاجرينمنمعهثبتوفيمن،بيتهواهلوالأنصارالمهاجرينمننفريئئاللهرسول

بنوالفضلوابنهالحارثبنسفيانوأبوالمطلبعبدبنوالعباسطالبابيبنعليبيتهأفلومن

يومئذ.قتلعبيد،بنوأيمنزيدبنواسامةالحارثبنوربيعةالعباس

يعذالناسوبعض،المغيرةسفيانأبيواسمجغفر،الحارثبنسفيانابيابناسم:هشامابنقال

.سفيانابيابنيعدولا،العباسبنقثمفيهم
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بنجابرابيهعن،جابربنعبدالرحمنعن،قتادةبنعمربنعاصموحدثني:اسحاقابنقال

،هوازنأمامطويللهرمحراسفيسوداءرايةبيدهاحمر،لهجملعلىهوازنمنورجل:قال،عبدالله

فاتبعوه.،وراءهلمنرمحهرفعالناسفاتهواذا،برمحهطعناذركاذا،خلفهوهوازن

واصحابه:يبالنبيمكةاهلبعضشماتة

تكلم،الهزيمةمكةافلجفاةمنياللهرسولمعكانمنورأىالناساتهزمفلما:اسحاقابنقال

وانالبحر،دونهزيمتهمتتتصلا:حرببنسفيانابوفقال؛الضقنمناتفسهمفيبمامنهمرجاذ

اخيهمعوهو-الحتبلبنكلدة:هشامابنقال-الحتبلبنجبلةوصرخ،كنانتهفيلمعهالأزلام

:صفوانلهفقال،اليومالسحربطلإلا:ياللهرسوللهجعلالتيالمدةفيمشرلاميةبنصقوان

.هوازنمقرجليرئنيانمقإلياحبقريشمقرخليرئنيلأنفوالله،فاكاللهففقاسكت

]:البسيطأمنكلدةيهجوثابتبنحسانوقال:هثامابنقال

حتبلامعلئيتزوحتبلا،بوفراعنيبعيدمنسوادارأيت

عزهلأنجننتاجمنقلوصيىذراعبطنهافوقبهيتزوائذيكأن

لأمه.كلدةاخاوكان،اميةبنصفوانبهماهجاأنهلناوذكر،البيتينهذينزيدابوأنشدنا

وسلمعليهاللهصلىالنبيبقتليهمعثمانبنشيبة :

منثاريأذرلاليؤم:قلت:الدارعبدبنيأخوطلحةأبيبنعثمانبنشيبةوقال:اسحاقابنقال

شيءفأقبل،لأفتلهياللهبرسولفأدرت:قالمحمدا،إفتلاليوم-احديومقتلابوهوكان-محمد

مني.ممنوعانهوعلمت،ذلكاطقفلم،فؤاديتغشىحتى

حنينالىمكةمنفصلحين-قاليكيه!اللهرسولأن:مكةافلبعضوحدثني:اسحاقابنقال

تله".مناليومنتلب"لن-:اللهجنودمنمعهمنكثرةوراى

قالها.بكربنيمنرجلاأنالناسبعضوزعم:اسحاقابنقال

الوطيس:حميالآن

اني:قال،المطلبعبدبنالعباسابيهعن،العباسبنكثيرعن،الزهريفحدثني:اسحاقابنقال

،الصوتشديدجسيماامرءاوكتت:قالبها،شجرتهاقدالبيضاء،بقلتهبحكمةآخذ-ظاللهرسوللمع

علىيلوونالناسأرفلم؟"الناسأئها"ألن-:الناسمنراىماراىحين-يقول-لمج!هاللهورسول:قال

لئيك،لبيك:فأجابوا:قال"الشمرةأضحابمغشرياالأتصار،مغشريا:اضرخ،عياس"يا:فقال،شيء

وتزسهسيفهوياخذعنفهفيفيفذفهادزعهفيأخذ،ذلكعلىيفدرفلابعيرهليثنيالرجلفيذهب:قال

ص!.اللهرسولالىيتتهيحتى؛الصوتفيؤم،سبيلهويخلي،بعيرهعنويفتحم

ثمللأنصار،يا:كانتمااولالدعوىوكانتفافتتلوا،،الناساصتقبلوامائةمنهماليهاجتمعاذاحتى

الىفنظر،ركائبهفي،س!اللهرسولفأشرف،الحهـربعندصبراوكانوا،للخررجيا:أخيراخلصت

".الوطيسحمي"الآن:فقال،يختلدونوهمالقوممجتلد
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بنجابرأبيهعن،جابربنعبدالرحمنعن،قتادةبنعمربنعاصموحدثني:اسحالتىابنقال

أبيبنعليلههوىاذيصنعمايصنعجملهعلىالرايةصاحبهوازنمنالرجلذلكبينا:قال،عبدالله

فضرب،خلفهمنطالبابيبنعليئفياتيه:قال،يريدانهالأنصارمنورجلعليهاللهرضوانطالب

ساقه،بنصفقدمهأطنضربةفضربه،الرجلعلىالأنصاريووثب،عجزهعلىفوقعالجملعرقوبي

وجدواحتىهزيمتهممنالناسراجعةرجعتما،فوالله،الناسواجتلد:قال،رخلهعنفانجعف

-شي!.اللهرسولعندمكتفينالاسارى

معيومئدصبرممنوكان،المطلبعبدبنالحارثبنسفيانابيالىلمج!اللهرسولوالتفت:قال

ابنأنا:قالهذا؟!"من:فقال،بقلتهبثفرآخذوهو،اسلمحينالإسلامحسنوكانلمج!د،اللهرسول

الله.رسولياأمك

سليم:أمشأن

،ملحانابنةسليمامفراىالتفتلمج!اللهرسولأن:بكرأبيبنعبداللهوحدثني:إسحالتىابنقال

ومعها،طلحةابيبنبعبداللهلحامل!انهالها،ببردوسطهاحازمةوهي،طلحةابيزوجهامعوكانت

،الخطاممعخزامتهفييدهافأدخلتمنها،رأسهفأذنتالجمليعزهاانخشيتوقد،طلحةابيجمل

الذينهؤلاءافتل،اللهرسولياواميانتبأبي،نعم:قالت؟"سليم"أملمج!د:اللهرسوللهافقال

مأيااللهيكفي"أو:-لمجحاللهرسولفقال،أهللذلكفانهم،يقاتلونكالذينتقتلكما؛عنكيتهزمون

نااخذتهخنجر:قالت؟سليماميامعكالخنجرهذاما:طلحةابولهافقالخنجر،ومعها:قال"سليم

سليمامتقولمااللهرسولياتسمعألا:طلحةابويقول:قال،بهبعجتهالمشركينمناحذمنيدنا

.!الرميصاء؟

بنالضخاكالىسليمبنيضئمقدحنينالىوجهحينجمفالكرسولكانوقد:اسحاقابنقال

الرجز]:[منبفرسهيرتجزعوفبنمالكقال،الناسانهزمولما،ومعهاليهفكانوا،الكلابيسفيان

ويكريحميمثلكعلىمثلينكريوثمانه؛محاج،أقدنم

زمربعدزمزاحزائتثموالذبزيوماالصفإضيعاذا

بال!برتقذيالطعنةاطعنقدالبصرفيهنيكلكتائب

وتهرتغويالنجلاءواطعنالمتجحرالصنمتكينيذمحين

تتفجروحينأتارابتفهقمتهمررشاشقالجوفمنلها

تفر؟ايخنهمهمابنيازيديامتكسرفيهاالعاملوثغلب

الخمرالطويلاتالبيضعلمقدالعمرطالوقدالفمرسنفدقد

السترتحتمنالحاضنتخرجإذغمرغيرأمثالهافيأني

الرجز]:[منأيضاعوفبنمالكوقال

نادرهرنجلتغرنكولاالأساورةائهامحاجأفدنم
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.اليومهذاغيرفيعوفبنمالكلغيرالبيتانوهذان:هشامابنقال

وأسلابه:قتادةأبيشأن

اتهملامنوحدثني،الأنصارقيقتادةابيعنحدثأنهبكرابيبنعبدالهوحدثني:اسحاقابنقال

حنينيومرايت:قتادةأبوقالقالا:،قتادةابيعنمحمد،أبيغفاربنيمولىنافععناضحابنا،من

المسلم،علىالمشركصاحبهيعينأنيريدالمشركينمنرجلواذا:قالومثركا،مسلمأيقتتلانرجلين

-الدمريحوجذتحتىأرسلنيما،فوالله،الاخرى5بيدواعتنقنيفقطعتها،يدهفضرنجتفاتيته:قال

فضربته،،فسقط،لفتلنينزفهالدمانفلولا،يقتلنيوكاد-هشامابنقالفيما،الموتريح:ويروى

،القوممنوفركنااؤزارهاالحربوضعتفلما،فسلبهمكةاهلمنرجلبهومز،القتالعنهوأجهضني

سلب،ذاقتيلأقتلتلقذواله،الهرسوليا:فقلت"سلبهفلهقتيلاقتل"منيك!:الهرسولقال

ذلكوسلب،ال!هرسولياصدق:مكهأهلمنرجلفقال،استلبهمنأدريفما،القتالعنهفانجهضني

أسدالىتغمد،منهيرضيهلا،واللهلا:!هالصديقبكرابوففال،سلبهمنعنيفارضه،عنديالقتيل

فاردذ"صدق:جم!اللهرسولفقال،قتيلهسلبعليهازدذ،سلبهتقاسمهال!هدينعنيقاتلاللهأسدمن

أبو[أخرجه.اعتقدتهماللاؤلفانهمخرفا،بثمنهفاشتريت،فبغتهمنهفأخذته:قتادةأبوفقال"سلبهعليه

2717].:برقمالجهادكتابفيداود

عن،طلحةأبيبنعبداللهبناسحاقعن،سلمةأبيعن،أئهملامنوحدثني:اسحاقابنقال

رجلا.عشرين5وخدحنينيومطلحةابواشتلبلقد:قال،مالكبنأنس

للمسلمين:الملاتكةنصرة

القومهزيمةقبلرايتلقد:قالمطعمبنجبيرعنيسار،بناسحاقابيوحدثني:اسحاقابنقال

أسودنملفاذا،فنظرت،القوموبينبينناسقطحتىالسماءمنافبلالأسودالبجادمثليفتتلونوالناس

.القومهزيمةالأيكنلمثم،الملائكةأنهاأشكلم،الواديملأقدمبثوث

المشركين:هزيمة

ألمسلمين:منامراةتالتمنهميك!بئرسولهوأفكنحنيننافلمنالمشركيناللههزمولما:اسحاقابنتال

بالثباتاحنواللهاللأتخيلالهخيلغلبتقذ

الرجز]:أمنللشعربالروايةالعلمأفلبغضانشدني:هشامابنتال

بالثباتأحنوخيلهاللأتخيلاللهخيلغلبت

رجلاسبعونمنهمفقتل،مالكبنيفيثقيفمقالقتلاستحرهوازناتهزمتفلما:اسحاقابنقال

الخمار،ذيمعرايتهموكانت،حبيببنالحارثبناربيعةبنعبداللهنجنعثمانفيهم،رايتهمتحت

قتل.حتىبهاففاتلعبداللهبنعثماناخذهاقتلفلما

"أنجعده:قالقتلهع!اللهرسولبلغلما:قالالاسود،بنوهببنعامروأخبرني:اسحاقابنقال

قريشا".يبغضكانفانه؛الله
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غلامعبدالهبنعثمانمعقتلأنه:الأخنسبنالمغيرةبنعتبةبنيعقوبوحدثني:اسحاقابنقال

أغرل،فوجده،ين!لبهالعبدكشفاذثقيفقثلىيسلبالأنصارمنرجلفبينا:قال،اغرلنضرانيله

،بيدهفاخذ!:شعبةبنالمغيرةقالغرذ،ثقيفااناللهيعلم،العربمعشريا:صوتهباعلىفصاح:قال

:قال،نصرانيئلناغلامهوانما،وأميابيفداك،ذاكتقللا:فقلت،العربفيعناتذهبأنوخثيت

.ترىكمامختتنينتراهمألا:لهوأقول،القتلىعنلهاكثفجعلتثئم

شجر؟إلىرايتةأشندالناساتهزمفلفاالأسود،بنقاربمعالأحلافرايةوكانت:اسحاقابنقال

له:ئقاذغيرةبنيمنرجل:رجلينغيرالاحلافمنيقتل-فلم،الأحلافمنوقومهعمهوبنوهووهرب

سئذاليوم"تتل:الجلاحقتلبلغهحين-لمجوواللهرسولفقال،الجلاح:لهيقالكئةبنيمنوآخر،وفث

أوش!.بنالحارثهنيدةبابنيعنى"هنيدةانجنمنكانماالأثقيفشباب

قومةوحبسهالخماروذا،أبيهبنيمنوفرارهالأسودبنقاربيذكرال!لميمرداسبنعثاسفقال

الوافر]:أمنللموت

الخبيريأتيهإخالوسوفعنيغيلانمبلغمنألا

يسيرقولكماغيروقولأجواباأفديائماوعروة

يخوزولايضللالربرسوذعبدمحمدابأن

مخيزيخايرهفتىفكلموسىمثلنبياوجدناه

الأموز-"-"اذبوجقسيئبنيأمرالأمروبئدس

تدورقدوالدوائرأم!يرقومولكلافرهمأضاعوا

تسيزضاحيةالفهجنوداليهمغاباتأسدفجئنا

نطيرلهنكادحنقعلىقسيبنيجمعانجمعنؤم

يسغوزواولمبالجنوداليهملسرنامكثواهمولووأقسم

التفسوزواسلمتأبحناهاحتىثئمليةأسدفكنا

تفوزبهوالدماءفاقلعحنيننلدىقبلكانويوئم

ذكوزقوثمبهيسمغولممكيومتسمغلمالأياممن

زوزوالخيلراياتهاعلىحطيطبنيالغبارفيقتلنا

نكيراؤيعاتبعقللهمقويمرئي!الخمارذويكولم

الأموزلمبصرهابانتوقدانمناياسننعلىبهمأقام

كثيـربشرمتهموقتلجريضامتهمنجامقفأقلت

الحصوزالضرئرةالغلقولاالتوانيأخوالأموريقنيولا

الضقوزوأقلتتأمورهمومفكوهوحانأحانهم

والسعيرالفصافصلهاأهينجيادبهمتميحعوفبنو

والفصموزالمزارعتقسمتأبيهوبنوقاربفلولا
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المشيربهأشاريفنيعلىعمموهاالرياسةولكن

تصيرعزالىوأخلائمجدودولهمقارباأطاعوا

السميرسمرماالئاسانوفيلفواافيفلامالىيهدوافان

نصيرلهمليس!اللهبحربأذانفهمي!نملموالملان

عتقفيرغزيةبنيبرفطوحربسعدبنيحكتكما

تخورضالنةافيسلامالىبكرنجنمعاويةبنيكان

الصدورافيحنمنبراتوقدإخوكماناأسلفوا:فقلنا

عوزالسلمبغدالبقضاءمناليناجاؤوااذالقؤمكأن

الثقفي.مسعودبنعروة:وعروة،الثقفيسلمةبنغيلان:غيلان:هثامابنقال

بعضهموعسكر،عوفبنمالكومعهم،الطائفأتواالمشركوناتهزمولفا:اسحاقابنقال

خيلوتبعت،ثقيفمنغيرةبنوالأنخلةنحوتوجهفيمنيكنولم،نخلةنحوبعضهموتوخه،باوطاس

الثنايا.سلكمنتتغولم،الناسمننخلةفيسلكمنيك!اللهرسول

الصمة:بندريدمقتل

القيس،امرىءبنعوفبنسمالبنيربوعبنربيعةبنثعلبةبنأفبانبنرفيعبنربيعةقادرل

بندريد-هشامابنقالفيمالذعةابن:ويقال-اسمهعلىفغلبت،أئهوهي،الذغنةابن:لهيقالوكان

شخفاذا،بهفاناخ،برجلفاذا،لهشجارفيأنهوذلك،امرأةأنهيالنوهو،جملهبخطامفاخذ،الصمة

ومن:قال،اقتلك:قالبي؟تريدماذا:دريدلهفقال،الغلاميعرفهولا،الصمةبندريدهوواذاكبير،

خذ،أفكسلحتكمابئ!:فقالشيئأ،يقنفلم،بسيفهضربهثم،ال!لميرفغبنربيعةانا:قالأتت؟

عنواخفض،العظامعنوازفغ،بهاضرتثمالشجار،فيالرخلوكان،الرخلمؤخرمنهذاسيفي

فرب،الصمةبندريدقتلتأنكفاخبرهاإمكأتيتاذاثم،الرجالأضربكنتكذلكفانى،الدماغ

وبطونعجانهفاذا،تكسففوقعضربتهلما:قالربيعةانسليمبنوفزعم،نساءكفيهمنعتقديويموالله

واللهأما:فقالت،ائاهبقتلهأخبرهاامهالىربيعةرجعفلما،أعراةالخيلركوبمنالقرطاسمثلفخذيه

ثلاثأ.لكامهابأعتقلقد

الوافر]:أمندريداربيعةقتلفيدريدبنتعمرةفقالت

العناقجيشسمير؟ببطندريل!علىخشيتمالعمرل

عقاقفعلوابماوعفتهمسليمبنيافيلهعنهجزى

التلاقيعندخيارهمدماءاليهمقدنااذاوأسقانا

التراقينفوسهمبلغتوقذعتهمدافغتعطيمةفرب

الوثاقمنفككثقدوأخرىمنهماعتقتكريمةورب

رماقبلادعالوقذأجنتسليممنبكمنوهورب

ساقيمخمتهماعوهقاعقوقامتهمجزاؤنافكان
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النهاقفيفالىبقربذيأيبنبغدخيلكاثارعفت

]:البسيط[منأيضادريدبنتعمرةوقالت

ينحدزالسربالعلىدفعيفظلصدقواقد:قلتدريدا،قتلناقالوا:

تأتمركيفوكغبسليمرأتكفهمالأقوامقهرائذيلولا

ذفرجحفلنواهماستقزتحيثوظاهرةغنالصئحهماذن

ربيعة.بنثعلبةبنأفبانبنقنيعبنعبداللهدريداتتلالذياسم:ويقال:هشامابنقال

:الأشعريعامرأبيشأن

منفأذرك،الأشعريعامبرابااؤطاسقبلتوجهمناثارفي-لمجب!اللهرسولوبعث:اسحاقابنقال

وهو،الاشعريموسىابوالرايةفاخذ،فقتلبسهبمعامرأبوفرمي،القتالفناوشوه،انهزممنبعضالناس

عامرابارمىالذيهودريخدبنسلمةانفيزعمون،وهزمهميديهعلىاللهففتح،فقاتلهم،عمهابن

الرجز]:[منفقال،فقتلهركبتهفاصاببسهمالاشعري

توشمهلمنسماديرانجنسلمهفانيعنيتسألواان

انصن!لمهرؤوسبالسيفاضرب

مها:يردسماو

ابن:لهيقاذالذيوهو-قي!بنعبداللهانفزعموا،رئاببنيفينضربنيمنالقتلواستحر

عسراللهرسولانفزعموا،رئاببنوهلكت،اللهرسوليا:قال-رئاببنوهببنيأحدوهوالعوراء،

".مصيبتهمانجبر"اللهم:قال

:عوفبنمالكشأن

لاصحابه:وقال،الطريقمنثنيةعلىقومهمنفوارسفيفوقفالهزيمةعندعوفبنمالكوخرج

متهزمةمنبهملحقكانمنمضىحئىهنالكفوقف،اخراكموتلحقضعفاؤكمتمضيحتىقفوا

الوافر]:[منذلكفيعوفبنمالكفقال،الناس

الطريقالعضاريطعلىلضاقمحاجعلىكرتانولولا

السديقمندفعالنخلاتلدىنضربندهمانكزولولا

شقوقعلىمحقبينخزاياهلاليوبنوجعفرلابت

بندريدقولذلكعلىيدلكومما،اليومهذاغيرفيعوفبنلمالكالابياتهذه:هشامابنقال

ابن:وجعفراحذ،منهميشهذهالم:لهفقالواوكلاث؟كذبئفعلتما:الحديثهذاصذرفيالضمة

هلالي.وبنوجغفزلابت:الابياتهذهفيعوفبنمالكوقال،كلالب

ترؤن؟ماذا:لاصحابهفقال،الثنئةعلىواصحابهومالك،طلعتخيلأانوبلغني:هثامابنقال

بأسولا،سليمبنوهؤلاء:فقال،بواذهمطويلةخيلهماذانبينرماحهبمواضعيقومأنرى:فقالوا

ترؤن؟ماذا:لاضحابهفقالتتبعها،اخرىخيلطلعتثم،الواديبطنسلكواافبلوافلفا،منهمعليكم
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عليكمبأسولا،وانخزرجالأؤسهؤلاء:فقال،خيلهمعلىاعفالأرماحهمعارضيقومانرى:قالوا

؟ترونماذا:لاصحابهفقال،فارسطلعثم،سليمبنيطريقسلكواالثنيةاصلالىاتتهوافلما،منهم

بنالزبيزهذا:فقالحمراء،بملاءهراسهعاصبا،عاتفهعلىرمحهواضعأالباد،طويلفارسانرى:قالوا

فلملهمفصمدالقومأبصرالثنيةاصلالىالزبيرانتهىفلفا،لهفاثبتواليخالطنكمباللأتواخلف،العوام

عنها.ازاحهمحتىيطاعنهميزل

]:الكامل[منأعجزهمحئىبامرأتهيسوقوهودريد،بنسلمةوقال:اسحاقابنقال

الأظزبنعفغداةعرفتولقذمصابةغيركتتمانسيتني

الأثكبمشيمشلخلفكومشيتمحئبوالركوبمنغتكاني

يعقبلموخليلهأمهعنلمةذيمهذبكلفراذ

:الأشعريعامرأبيشأنالىعود

يوملقيالأشعريعامراباأن:وحديثهبالسغر،العلماهلمنبهأثقمنوحدثني:هشامابنقال

،الإسلامإلىيذعوهوهوعامرأبوعليهفحمل،احدهمعليهفحمل،المشركينمناخو؟عثرةاوطاس

إلىيدغوهوهوعامرأبوعليهفحملاخر،عليهحملثئمعامر،أبوفقتله،عليهاشهذاللهئم:ويقول

عامرأبوويحملرجلأرجلأعليهيحملونجعلواثمعامبر،أبوفقتله،عليهاشهداللهم:ويقولالإسلام

يدغوهوهوعامرأبوعليهوحملعامر،أبيعلىفحملالعاشر،وبقي،تسعةقتلحتىذلكيقولوهو

فأقلت،،عامرأبوعنهفكف،عليتشهدلااللهم:الرجلفقال،عليهاشهداللهم:ويقولالإسلامالى

عامرأباورمى.عامر"ابيشريد"هدا:قالرآهاذاجم!اللهرسولفكان،اسلامهفحسنبعداسلمثم

ركبتة،والاخرقلبهأحدهمافأصاب،معاويةبنجشمبنيمنالحارثابنا،واوفىالعلاء،:اخوان

معاويةبنخشمبنيمنرجلفقالفقتلهما،عليهما،فحمل،الأشعريموسىابوالناسوولي،فقتلاه

]:المتقارب[منيرثيهما

ينداولمجميعأواوفىالعلاءقتلالرزيةان

أربداهئةذاكانوقدعاميرأباالقاتلانهما

مجسداعطفهعلىكانمغرفيلدىتركاههما

يداوازمىعثاراأقلمثليهماالناسفيترفلم

رالأجراء:رالولدانالنساءقتلعنينهىع!اللهرسول

بنخالذقتلهاوقدبامرا؟،يومئدمر-لمجي!داللهرسولاناصحابنا:بعضوحدثني:إسحاقابنقال

كل!لمجهاللهرسول!مالالوليد،بنخمالدقتلهاامراةفقالوا:هذا"؟"ما:فقالعليها،متقصفونوالناسالوليد،

عسيفا".اوامراةاووليداتفتلاقيتهاكاللهرصولان:لهفقلخالدا"اذرك:معهمنلبغض

الرضاعة:منع!%اللهرسولأخترالشيماءبجادشأن

علىقدزتم"اقيومئذ:قالع!هاللهرسولأن:بكربنسعدبنيبعضوحدثني:اسحاقابنقال
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ساتوهالمسلمونبهظفرفلما.حدثاأخدثقدوكانئقلتئكم"نلابكر،بنصعدبنيمنرجل!،بجابر

عليهافعنفوا،الرضاعةمنع!ضاللهرسولاختالعزىعبدبنالحارثبتتالسيماءمعهوساتوا،وأفله

بهاأتواحتىيصدقوهافلم،الرضاعةمنصاحبكملأختانيواللهتعلموا:للمسلمينفقالت،السياقفي

-كيئ.اللهرسولالى

يا:قالت-ك!اللهرسولالىبهااتتهيفلفا:قال،السعديعبيدبنيزيدفحدثني:اسحاقابنقال

وأناظفريفيعضضتنيهاعضة:قالتذلك؟"علامة"وما:قال،الرضاعةمنأختكاني،اللهرسول

اخببت"ان:وقالوخيرها،عليهفأنجلسهارداءهلهافبسط،العلامة!راللهرسولفعرف:قال،متوزكتك

الىوتردنيتمتعنيبل:فقالت"فعلتقومكالئوتزجعيأمئعكاقاخببتواق،مكرمةمحئبةنعتدي

له:يقاللهغلامااعطاهاأنهسعدبنوفزعمتقومها،الىوردهاجم!،اللهرسولفمتغها،قومي

بقية.نسلهمامنفيهميزذفلم،الأخرىأحدهمافزوجت،وجارية،مكحول

حنين:يومفيالقرانمننزلما

ذإضتنوئيزم!ثيرؤمواطنفىأدئهنصر-إلعد:حنينيومفيوجلعزاللهوأنزل:هشامابنقال

26].:اتوبةألبهفرين!"أجزا.إوذلث:قولهالى25]:التوبة!أكثرتحمأغجبتمنم

حنين:غزوةشهداء

المسلمين:منحنينيوماستشهدمنتسميةوهذه:اسحاقابنقال

عبيد.بنأيمن:هاشمبنيمنثم،قريشمن

يقاللهفرسبهجمحأسد،بنالمطلببنالأسودبنزفعةبنيزيد:العزىعبدبنأسدبنيومن

فقتل.؛الجناح:له

العخلان.بنيمن،عديبنالحارثبنسراقة:الأنصارومن

.الأشعريعامرأبو:الاشعريينومن

،الغفاريعمروبنمسعودالمغانمعلىوكانواموالها،حنينسبايا-ح!اللهرسولالىجمعتثم

بها.فحبستالجعرانةإلىوالأموالبالسباياجمحاللهرسولوأمر

خنينيومفيالشعرمنقيلماذكر

زهير:بنلبجيرأبيات

]:الكامل[منحنينيومفيسلمىأبيبنزهيربنبجيروقال

جبانكلالرعباستخصحينوئيتموعندهافيلهلولا

للأذقانيكبونوسوابحأقراننالناحبايومبانجزع

ولبانبسنابلثومقالركفهفيثوبهساعبينمن

الرخمنبعبادةواعزنادينناوأطهرأكرمناوالله

الشيطانبعبادةوأذلهمجمعهموفرقأفلكهموالله
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]:الكامل[منالرواةبعضفيهاويروي:هثامابنقال

الإيمانلكتيبةيايدعونوولثهنبيكمعئمقاماذ

الزضوان؟وبيعةالعريضيومرئهمأجابواهمائذيناين

:مرداسبنللعباسابيات

الوافر]:[منحنينيومفيمرداسبنعباسوقال:إسحاقابنقال

الكتابمنالرسوليتلووماجمعيوبموالسوابحاني

العذابمنامسقالسغببجتبثقيفلقيتمااخبنتلقد

الشرابمنألذفقتلهمنجدآفلمنالعدورأسهم

رئابببنيبزكهاوحكتقسيئبنيجمعانجممعهزفنا

بالترابتعفربأؤطاسبىغادرثهمهلاليمنوصرما

كابيوالنقعنساوهملقابمكلاببنيجمعلاقينولو

بالنهابتتحطالاؤرالالىبقبينفيهمالخيلركضنا

للضرابتعرضكتيبتهفيهماللهرسوللجببذي

.اسحاقابنغيرعن،بالترابتعقر:قوله:هثامابنقال

الوافر]:[منفقال،هثامابنقالفيما،النضريعفيفبنعطئةفاجابه

اللجابراضعةابنوعئاسحنيننفيرفاعةأفاخرة

الإهابفيوترفللرئتهامرطكذاتوالفخارفانك

ورفاعة،حنينيومفيهوازنعلىعباسأكثرلماالبيتينهذينعفيفبنعطيةوقال:اسحاقابنقال

جهينة.من

:مرداسبنلعباسأخرىكلمة

]:الكامل[منأيضامرداسبنعباسوقال:اسحاقابنقال

هداكاالسبيلهدىكلبالحقمرسلانكالنبآءخاتميا

سماكاومحمداخلقهفيمحثةعليكبنىالإلهان

الضخاكاعليهمبعثتجتدعاهدتهمبماوفواائذينثم

يراكاالعدوتكنفهلماكأنهالسلاحذرببهرجلا

رضاكاثئمالرخمنرضايبغيوانماالقريبالنسبذوييقشى

الإشراكايدمغانعجاجةتحتمكزهرأيختقدأنيأتبيك

بتاكاصارماالجماجميقريوتارةبانيدينيعانقطورا

شفاكاكانعاينتالذيمتهترىولوالكماةهامبهيقشى

دراكاالعدؤفيوطغناضرباأمامهئغنقونسلييموبنو
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وكانهملوائهتحتيمشون

قرابةالقريبمنيرتجونما

لناكانتالتيمشاهدناهذي
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عراكاثئمأرذنالعرينأسد

وهواكارئهملطاعةالأ

مولاكاوولئنامغروفة

:مرداسبنلعباسأخرىتصيدة

]:الكاملأمنايضاهرداسبنعئاسوقال

خيلنافروةأمياترفياما

دمهاالأعاديمقارعةاوهى

وفعناكفاهاقائلبمافلرب

لناعقدواالأممىكالوقدوقدلا

متهمحزابةقطنيأ"بووقد

بهاوفىالتيالمائةوالقائد

مخاشنيورفطعونيبنوجمعت

بألفناالنبيئنصراذفهناك

عقدهوأورثبرايتهفزنا

جناحهالنبيمعنحنوغداة

رئنالداعياجابتناكانت

سزدهاتخيرسابغيماكلفي

موكبحنينيبترفيعلىولنا

مغشراوكئابناالنبيئنصر

بالقناهوازنغداتئل!ززنا

واسندواالنبيئحدهمخافإذ

وسطهوتدعىجشمبنوئدعى

محمدالزسولقالاذاحئى

بأسهمأنجحفنحنولولارخنا

وطلغتقادمعاللةمتها

تتبعجراحمننوافذفيها

يقزعلافسربهاالحروبازم

يقطغلامحمل!بحنلسببا

وانمقنغوواسعالغيوثوابو

أقرعألففتئمالمنينتسع

أزبغخفافمنوأنجلبستا

يلمعلواءلناالئبيعقد

ينزعلاوسؤدداالحياةمجد

يتهرعوالقنامكةببطاح

ومقنعحاسزمئابالحن

وتنعالحديدنسحإذداود

تفلعماوهضبةالنفاقدمغ

ونتفغنضرنائبةكلفي

يسطغعجاجيقمرهاوالخيل

تخشعمنهالشفسىتكادجمعأ

شزعوالألسنةنضرأقناء

فازفعواوفيتمقدسليبمابني

جمعواماوأخرزوابانمؤمنين

:مرداسبنلعباسأخرىقصيدة

]:الطويلأمنحنينيومفيأيضاهرداسبنعباسوقال

فانمصانغخلاقذأريكفمطلىفمتالعأهلهمنمجدذعفا

جامغللحيالداروصزفرخيئعيشناجلاذجمليالنادياز

راجغ؟!العيشمنماضيىفهللبينيالنوىغربةبهاألوتحبئبة

وتابعللئبيوزيرفانيملومةغيرالكفارتبتغيفان
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علمتهموقل!خيراليهمدعانا

عليهمسليبممنبالففجينا

لىانمابالاخشبيننبايعه

عتوةمكةالمهديمعفجسنا

متونهايقشىوالخيلعدنئة

هوازنسارتحينحنينويوم

يستفرنالاالضخاكمعصبرنا

فوقنايخفقاللهرسولامام

مغتصيىسقيانبنضخاكعشئة

نرىولوأخيناعنأخانانذود

محفدديناللهدينولكن

افرناالفحلالةبغدبهأقام

:مرداسبنلعباسأخرىقصيدة

]:الطويلامنأيضامرداسبنعباسوقال

مؤملأموضلباقيتقطع

القوىتقطعلابالفهحلفتوقد

مصيفهاالعقيقبطنخفافئة

مؤملأمالكفارتتبعفان

بأنناانخبيرينئيهاوسوف

محمل!النبيالهاديمعوانا

اعزةسليممنصذقيبفتيان

تخائهموعو!وذكوانخفاث

ملبسقوالبيضالشفبالنسيحكان

تنحلغيراللهدينعزبنا

لواءناكانجئنااذبمكة

بينهاتحسبالأنجصارشخصعلى

نجدولمالمشركينوطئناغداة

وشطهالقوميسمعلابمغترفي

مستقرهاعنالهامنطيرببيفيى

ملحبقتيلمنتركنافكالن

نبتغيالناسرضالاننويالفهرضا

"هشاملابن"السيرة

وواسعمتهموالمزارخزيمة

رائعداودنسجمنلهملبوسق

نبايعالأخشبينبينالفهيد

وساطعكابوالنقعبأسيافنا

ناقعالجوفدممنوآنحميم

الأضالعبالنفوسوضاقتالينا

وانوقائعمتهمالأعاديقراع

لامعالسحابةكخذروفلواة

كانعوالموتالفهرسولبسيف

نتابعالأقربينلكنامصالأ

والسرائعالهدىفيهبهرضينا

دافعاللهحمهلافبروليس

خلفانيةواشتندلتبعاقببما

الحلفابزتولافيهصدقتفما

فالعزفاونجرةالبادينفيوتحتل

شقفانأيهاعلىقلبيزؤدتفقد

حلفارئناسوىنطل!تولمأبينا

أنفامغشريستوفهاولموفينا

حرفاافرهمنيغصونفماأطاعوا

كلفاطروقتهافيزافتمصاعب

غضفامراصدهافيتلاقتأسودا

ضغفامعهائذيالحيعلىوزدنا

خطفاتحليقهابغدأرادتعقاب

عزفامراودهافيجالتهياذا

صرفاولاعدلأالفهرسوللأفر

والنففاالتذامرالأزنجمةلنا

قطفابهاالكماةاعناقونفطف

لهفابغلهاعليتذعووارملة

يخفىوماجميعايبدوماولفه
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.:مرداسبنلعباسأخرىقصيدة

]:البسيطامنأيضامرداسبنعباسوقال

سهرعائزفيهاعينكبالما

ارقشجوهامنتاوبهاعين

ناظمةعتددزنظمكائه

مودتهترجومنمتزلبغديا

فقدالسبابعهدمنتقدممادغ

مواطنهافيلسليبمبلاءواذكز

وائبعواالرخمننصرواهمقوثم

وشطهبمالنخلفسيليقرسونلا

مفربةكالعقبانسوابحالأ

جوانبهافيوعوفخفافتذعى

ضاحيةالسركجنودالضاربون

كأنهموقتلاهنمرفغناحئى

مشهدناكانحنيبئيومونحن

بطائنهمخضراالموتنركباذ

يفدمناالفمحاكمعالفواءتحت

كلكلهاالحربمجرمنمأزقيفي

أسنتناباوطاسيىصبزناوقد

منازلهماقوائمتأوبحئى

كثرواولاقلوامغشراترىفما

:مرداسبنللعباسأخرىقصيدة

]:الكاملامنأيضامرداسبنعباسوقال

بهتهوكبائذيالرجليايها

لهفقلالنبيعلىاتيتاما

مشىومقالمطيركبمقخيريا

عاهدتنابائذيوفيناانا

كلهابفثةأقناءمنسالاذ

فيلقامكةأهلصبحناحتى

فوقهسليبممنأغلبكلمن

الوغىفيتجاسراذاالقناةيروي

576
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الشفرفوقها|غضىانحماطةمثل

ويتحدرطورايقمرهافالماء

متتثرففومتهالسلكتقطع

فالحفرالضماندونهأتىومن

والرعرالشيبوزارالسبابولى

مفتخرالفخرلافلسليموفي

مشتجرالئاسوأفرالرسوذدين

البقرمشتاهمفيتخاورولا

والعكرالأخطارحولهادار؟في

ضجرولاميللاذكوانوحيئ

تنتدروالأزواجمكةببطن

متقعرانبطحاءبظاهرةنخل

مدخراللهوعتدعراللدين

كدرسماطغعتهاينجابوالخيل

الخدرغاباتهفيالليثمشىكما

والقمرالسمسمنهتأفلتكاد

وننتصرشئنامنننصرلله

صدروامانحنولولاالمليكلولا

اثرفيهممئااضبحقدالأ

عزمسقالمناسممجمرةونجناء

المجلس:اطمأنإذاعليكحقا

الأنفستعذاذاالترابفوق

وتضرسبالكماةتقاعوالخيل

ترجسالمخارمبهتظلجمع

الأشوسالهماميقدمهاشهباء

وقون!الدخالمحكمةبيضاء

يغبسمااذاأسداوتخاله
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مدعسقولدنبهيقذعضبوبكفهمغلماالكتيبةيقشى

عرندسقالرسولبهامدالفجمعنامنوفىقذحنيبئوعلى

أشص!قعليهميومئدوالشمسدريتةانمؤمنينامامكانوا

يخرسمنبضائعليس!واللهبحقظهافينهويحرسنانمضي

المحبعقفنغمبهالإنهرضيمحبسأبالمناقبحبسناولقذ

اخبئوايامتهاوقيلانعهـدؤكفتشدةشدذنااؤطاسبىوغداة

أيب!قهوازنبهتمذثديبيننابافيخاوةهوازنتدعو

مفرسالسباعتعاقبهعيزوكأئهجمعهمتركناحئى

احبسوا.يامنهاوقيل:قولهالاحمرخل!انشدني:هشامابنقال

:مرداسبنللعباسأخرىكلمة

[مناايضامرداسبنعباسوقال:اسحاقابنقال

لهغضبمنالفهرسولنصرنا

رايةالرفحعاملفيلهحملنا

لونهافهودماخضنناهاونحن

لهميمنةافيسلامعلىوكنا

بطانةالجنودذونلهوكنا

مقدماالسعارفسمانادعانا

محمدانبيمنخيرااللهجزى

الإسلامعلىوكنا:قولهمنأنشدني:هشامابنقال

]:الطويل[منأولهالذيالبيت

رايةالرمحعاملفيلهحملنا

]:الطويلأمنقولهبعدوأنشدني

]:لطويل

حواسرةتعذلاكميئبالف

ناصرةالموتحومةفيبهايذود

شاجرهصفوانيومحنينيغداة

وشاهرهاللواءعقدلناوكان

ونشاورهأفرهفييشاورنا

يناكرهمنعلىعونالهوكئا

ناصرهواللهبالنضروأيده

يعرفولمبالشعر،العلمأهلبعضآخرهاإلى،

وشاهرةاللواءعقدلناوكان..........................

..........................لونهفهودماخضبناهونحن

:مرداسبنلعباسأخرىقصيدة

]:الطويلأمنأيضامرداسبنعباسوقال:اسحاقابنقال

يمماحيثراشذافيلهرسولمحضداأنالأقواممبلغمن

واتعمااليهوفىكذفأضبحوخدهاللهواستتصررثهدعا

محكمااللهمنأمرابنايؤممحمداقديدأوواعدناسرينا

مقؤماوغابافتياناالفجرمعتبثنواحتىالفخرفيبناتمارؤا
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دروعناعلينامشدوداالخيلعلى

سائلاكنتانالحيسراةفان

يخذلونهلاالأنصارمنوجتد

خالداانقومفيأمرتقذتكفان

أميرهأنتاللههداهبجند

لمحمل!برةيمينأحلفت

تقذموا:المومنيننبيئوقال

يكنولمالصنمتديربنهيوبتنا

كقهمالئاساشلمحئىأطغناك

وشطهالوزدالأنجلقالحصانيضل

ضحئزئهالقطاوزدلهمسمونا

عشئةتركناحئىغدوةلدن

طمرةرأيتكلمنشنتاذا

سزبهاهوازنمنااخرزتوقذ

السلمي:الحارثبنلضمضمقصيدة

بنالحارثبنضمضموقال:إسحاقابنقال

ثقيفوكانت،حنينيومفي،ال!لميعصئةبنيقظة

]:الطويل[منثقيفمنوهما،لهعموابنمحجنابه

مجلبغيرمنالخيلجلبنانحن

وننتغيالأسودأشبالنقتل

فائنيالسريدبابنتقخروافان

وغزهالشريدبابنابأتهما

رماحناثقي!منرجالأتصيب

:الحارثبنلضمضمأخرىكلمة

]:الكامل[منأيضاالحارثبنضمضموقال

آيةالحلائلذويلديخكانجلغ

بيتها:لجارةقالتالتيبعد

لونهتمسفعرجلاراتلما

ليلهآخرت-اهالعظاممشط

نهدةرحالةعلىازاللااذ

"هشاملابن"السيرة

عرمرماالأتيكدفاعورنجلا

تسلمامنمنهموفيهمسليم

تكلمامايغصونهفمااطاعوا

تقدماقدفائهوقذفته

أظلماكانمنالحقفيبهتصيب

ملجماالخيلمنألفافاكملتها

المقذمانكوناقاليناوحب

وتحرمارغبةالأالخوفبنا

يلملماأفلالجمعصبحناوحئى

يسوماحتىالشيخيطمثنولا

احجماقداخيهعنتراهوكل

دمادوافعةسالتوقدحنينا

محطماورمحايهويوفارسها

وئحرمانخيباقاليهاوحث

بنعوفبنمالكبنحبيببنعبدبنجشم

فقتلالشريد،بنخالدبنالحكمبنكنانةأصابت

والفمزئانأفلمنجرشبىالى

تهذملمقبلناكانتطواغي

مأتمبعدمأتمابوجتركت

مذفمغيروكانجواركم

مكلمكليكلمنهموأشيافنا

خمارذاتالذفرتأمننلا

بدارالغزيلبثلوكنتقد

عواريوالعظامالمصيفةوغر

لغواردزعهفيمتسزبلا

إزاريبالنجادتلحقجزداء
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الأنصارمعمجاهدةكتبتوتارةالنهابأثرعلىيومأ

خباروكلتمفلهمهلاأزهقتهاخميلةكلوزهاء

فجارأؤوبلاانيوتودحاجةمنبهاماأغيركيما

الهذلي:|لعجوةبنزهيريرثيالهذليخراشأبو

فرآه،فكتف،حنينيومالهذليالعجوةبنزهيرأسر:قال،عبيدةأبوحدثني:هشامابنقال

الهذليخراشأبوفقال،عنقهفضرببالمغايظ؟لناالماشيأنتا:لهفقال،الجمحيمعمربنجميل

]:الطويل[منعمهابنوكان،يرثيه

الأراملإليهتأويفجبربذيمعمربنجميلاضيافيعجف

الحمائلعليهواشترختاهتزإذابجيدبىليسالسيفنجادطويل

الشمائلأذلقتهلماالجودمنازارهتسلمانيداهتكاد

عائلالذريسينباليومستتبحشتااذاالضريكيأويبيتهالى

فيوائلتحتثهحدبلهاعشيةوهئتمقروراتروح

اثحلاحلاللوذعيئمتهابانوقديتصدعوالمالدارأفلبالفما

الجيائلالضباعبالنعفلابكموثتيغيرلاقيتهلوفاقسم

ينازذممنكنتأوفنازلتهلقيتهاؤواجفتهلؤلىانك

شاغلللمرءالطهرقرنولكنصرعةالقوماقحشجميللظل

ال!لاسلبالرقابأحاطتولكنثابمبامياالداركعفدفليس

العواذذوالستراحشيئاالحقسوىبفاعلليسكالسيخالفتىوعاد

هائلالتربجانبعليهمأهالكأئماالصفاءإخوانواضبح

نحاولعمانغدلماذبمكةلياليانسيتأنيتحسبيفلا

المداخلعليناتثنىلانحنلىاذبغرةوالبلادناسقالئاساذ

:فرارهعنيعتذرعوفبنلمالكفصيدة

]:الكامل[منفرارهمنيومئذيعتذروهو،عوفبنمالكوقال:إسحاقابنقال

مخضرنمالطريقبأجزاعنعميساعةاغمضفماالرقادمنع

؟يغرمماإذاغارمهاواعينعدؤهااضزهلهوازنسائل

وفلائمحاسزمنهافئتينبكتيبةلئستهاوكتيب!

أغلمقوميوشهودقذفتهلضيقهالنفوستغياومقديم

الذنموغمرتةغمرتهيردونلهإخواناوتركتفوردته

ئقسونغنمومجدالحياةمجداورثننيغمراتهانجلتفإذا

"وأظلونأعقمنأعلموالفهمحمدآلذتبكلقتموني
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واحدااقاتلاذوخذلتموني

بغضكميهدمالمجدبنيتواذا

مسارعالستاءمخماصوأقمث

يزنيةائةفيهاكرفت

ولئهترذحنتهوتركت

مدججاللرماجنقسيونصبت

:هوازنلبعضكلمة

يذكر،ايضأهوازنمنقائلوقال:اسحاقابنقال

]:البسيط[مناسلامهبغد

جمعوااذللناسمسيرهماذكر

أحدفوتهمامالكومالك

يقدمهمالباسحينانبأسلقواحئى

احدايرؤالمحئىالئاسفضاربوا

بنضرهمجبريلنزلثمت

يقاتلناجنريلغيرولومئا،

هزموااذانفاروقعمروفاتنا

جشم:بنيمنلامرأةأبيات

يواصيبالهااخوينترثي،جشمبنيمنامراةوقالت

مالكعلىجوداأعيني

عاميراباالقاتلانفما

مجسل!لدىتركاههما

صحار:بنزيدثوابلأبيكلمة

بكربنسعدبنيأحدصحاربنزيدثوابأبووقال

تريمثقغلبتانآلاكهلالا

غضبناإذاتريشياوكنا

غضبناإذاتريشياوكئا

قريمثقتسؤقنافأضبحنا

باالخسفسئلتإنانافلا

فحكلفيلحمهاسيتقل

سعد.أبيروايةفيالبيتوهذا،الخطوط:ويروى

"هشاملابنالسيرة"

خثعمتقاتلاذوخذلتموني

يهدمواخربانيمنمتويلا

متكزمللعلاينمىالمخدفي

سلجملسنانيقدمهاصحماء

مقدمفلانةعلىليس:وتقول

وتشرمتستحلالدريئةمثل

،عوفبنمالكمع!اللهرسولالىمسيرهم

تختفقالراياتفوقهومالذ

يأتلقالتاجعليهحنينييوم

والدرقوالأبدانالبيضعليهم

الغسقجنهوحتىالنبيئحول

ومعتنقفمهزوئمالسماءمن

العتقاشيافنااذالمئعتنا

العلقسرجهمتهابلبطغنيما

]:المتقارب[منحنينم

تخمداولاوانعلامعأ

ازبداهئةذاكانوقد

وسداومانزيفاينوء

الوافر]:[من

؟شروطلهاوالخطوبهوازن

يطبدمالغضابمنيجيء

سعوطفيهاانوفناكأن

الئبيطيحدوهاانعيرسياق

نشيطلهمالينأنآناولا

القطوطمسامعهافيوتكتب
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الوافر]:امنقولهالاحمرخلفوانشدني،ثواببنزيادثوابابو:ويقال:هشامابنقال

عبيطدمالغضابمنيجيء..........................

اسحالتى.ابنغيرعنبيتاواخرها

:ثوابأبايجيبوهببنعبدالله

الوافر]:أمنفقالأسيد،بنيمنثمتميمبنيمنرجل،وهببنعبدالهفأجابه:اسحالتىابنقال

الشروطمنرايتماكأقضللقينامننضمرباللهبشرط

عبيطعلقمنالهامنبلنلقىحينهوازنياوكنا

الخبيطكالوردتىالبركنحأقسيئبنيوجمعبجمعكم

والخليطالمباينفينقتلوملناسراتكممناصننا

النحيطكانبكرانموتيمحيديخهمقترشقالملتاثبه

سعوطييزغمهميتفكفلاغضاباعيلانقيستكفان

:النصريالعوجاءبنلخديحأبيات

]:الطويلامنالنضرقيانعوجاءبنخديحوقال

أخصفاالفونمتكرسوادأرأيناومائهحنينمندنونالما

صفصفاعادإذنعروىمنشماريخبهاقذفوالوشفباءبمنموميما

المتكشفاالعارضلقينامااذقسراتهمطاوعتنيقوميانولو

بخندفاواستمذواألفاثمانينمحفدآلجتدلقيناماإذن

ثماتسنةفيحنينن،بعدالطائفغزوةذكر

ولاحنيايشهدولم،للقتالالضنائعوصنعوامدينتها،أبوابعليهماغلقواالطائفثقيففلقدمولما

والمجانيقالدئاباتصنعةيتعفمانبجرشكانا؛سلمةبنغيلانولامسعود،بنعروةالطائفحصار

.والفحبور

مالك:بنكعبوقصيدةالطائفالىمجي!%النبيسير

أنجمعحينمالكبنكعبفقال-حنينمنفرغحين-الطائفإلى-يخ!اللهرسولسارثم

الوافر]:امنالطائفإلىالسيرجمن!اللهرسول

ال!يوفاانجممناثموخيبرريبكلتهامةمنقضينا

ثقيفاأؤدؤسا:قواطعهنلقالتنطقتولوفخيرها

الوفامئاداركمبساحةترؤهالماقلحاضنفلست

خلوفامتكمدوركموتضبحوجببطنالعروشونتتزع

كثيفاجفعاخلفهيغادرخيلسرعانلناويأتيكم

رجيفابهاآناخممالهاسمغتمبساحتكمنزلوااذا



ثمانسنهفيحنين،بعدالطائفغزوةذكر

582

مزهفاتقواضببأيديهم

اخلصتهاالعقائقكأفثال

فيهمالأبطالجديةتخال

نصيحلهمأليساجدهم

جمغناقدبأنايخئرهم

بزخفاتيناهمقدوأنا

صلباوكانالئبيئرئيسهم

وعلمحكمذاالأفررشيد

رتجاونطيعنبينانطيع

نفبلال!لماليناتلقوافان

ونصبرنجاهدكمتأبوا!ان

تنيبواأؤبقينامانجالد

لقينامننباليلانجاهد

عليناالبوامغشرمنوكم

كفاءلهميرؤنلااتونا

صقيلليننمهندبكل
حتىوالإشلاماللهلأفر

وودوالعرىائلاتوتنسى

واطماثوااقزواقدفأمسوا

مالك:بنكعبيجيبياليلعبدبنكنانة

فقالاعميبر،بنعمروبنياليلعبدبنكنانةفأجابه

فتالنايريدينغيناكانمن

ترىماقبلمنالأباءبهاوجذنا

عامبرنجنعمروقنلجربتناوقد

انناالحنقالتانعلمتوقد

شريسهايلينحتىنقؤمها

محرقيتراثمندلاصعلينا

صواربمببيفيىعنانرفهها

الجشمي:عارضبنلشدادأبيات

فيالجشمىعارضبنشدادوقال:اسحاقابنقال

"هشاملابن"السيرة

الحتوفابهاالمضطلينيززن

كتيفاتضربلمالهتدقيون

مدوفاجادياالزخفغداة

عريفا؟بناكانالاقواممن

الطروفاوالنجبالخيلعتاق

صفوفاحصنهمبسوريحيط

عزوفامصطبراالقلبنقي

خفيفانزقايكنلموحلم

رؤوفابناكانالزحفنهو

وريفاعضدالناونجعلكم

ضعيفارعشاأفرنايكولا

مضيفااذعاناالإسلامالى

الطريفا؟امالتلاداهلكناأ

والحليفامنهمالجذمصميم

والانوفاالمسامعفجدغنا

عنيفاسوقابهانسوقهم

حنيفامعتدلأالدينيقوم

والشنوفاالقلائدونسلبها

خسوفايفبليمتنغلاومن

]:الطويلمن

نريمهالامغلبمبدابىفانا

وكرومهااطواؤهالناوكانت

وحليمهارأيهاذوفاخبرها

نقيمهاالخدودصغرابتمااذا

ظلومهاالمبينللحقويغرف

نجومهازينتهاالسماءكلون

نشيمهالاغمرةفيجزدتاذا

]:البسيطامنالطائفالىيك!رواللهرسولمسير
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ينتصز؟!ليسهومنيثصروكيفمفلكهاالفهاناللأتتنصروالا

هدزأحجارهالدىتقاتلولمفاشتعلتبال!دحرقتالتيإن

بشزأهلهامنبهاوليسيظعنبلادكمينزلمتىالرسولإن

مج!ي!إ:اللهرسولطريق

علىثم،المليحعلىثم،قرنعلىثم،اليمانيةنخلةعلىعس!اللهرسولفسلك:إسحاقابنقال

فيه.فصفىصن!جدابهافابتنى،لئةمنالرغاءبحرة

جم!ي!ا:اللهرسولبهأقاددمأرل

مدأؤذوفو،بدمنزلهاحينالرغاءببحرةيومئدأقادانه:شعيببنعمروفحدثني:إسحاقابنقال

بليةوهوك!راللهرسولوامر،بهفقتله،هذنيمنرجلاقتلليثبنيمنرجل،الإسلامفيبهأقيد

.فهدمعوفبنمالكبحصن

اسم"ما:فقالاسمها،عنسأل،ك!فهاللهرسولفيهاتوجهفلما،الضيقةلها:يقالطريتيفيسلكثم

سدرةتحتنزلحتىنخبعلىمنهاخرجثم"اليسرىهي"بل:فقال،الضيقة:لهفقيل؟"الطريقهده

نأوافا،تخرجأن"اما:كجراللهرسولإليهفأرسل،ثقيفمنرجلمالمنقريبأ،الضادرة:لهايقال

نزلحتىكسحراللهرسولمضىثم،باخرابهع!ماللهرسولفأمر،يخرجانفأبىحائطك"عليكنخزب

حائطمناقتربالعسكرانوذلك،بالنبلأصحابهمنناسقفقتل،عسكرهبهفضربالطائفمنقريبأ

أصيبفلما،دونهمأغلقوه،حائطهميدخلواأنعلىالمسلمونيقدرولم،تنالهمالنبلفكانت،الطائف

وعشرينبضعافحاصرهم،اليومبالطائفالذيمسجدهعندعسكرهوضعبافبلأصحابهمنالنفراولئك

ليلة.

ليلة.عثرةسبع:ويقال:هثامابنقال

ثم،قنتينلهمافضرب،أمئةأبيبنتسلمةأماحداهما،نسائهمنامراتانومعه:إسحاقابنقال

بنوهببنأميةبنعمروكسيهراللهرسولمصلىعلىبنىثقيفاسلمتفلما،أقامثم،القئتينبينصلى

منيومأعليهاالشمستطلعلا-يزعمونفيما-ساريةالمسجدذلكفيوكانتمسجدا،مالكبنمعتب

بالنبل.وترامواشديداقتالأوقاتلهمعس!،اللهرسولفحاصرهم،نقيضقلهاسمعإلأالدهر

:الإسلامفيبالمنجنيقرمىمنأرللمج!اللهرسول

رمىمنأؤلك!راللهرسولان:بهأثقمنحدثني،بالمنجنيقكسيهراللهرسولورماهم:هشامابنقال

الطائف.افلرمى،بالمتجنيقالإسلامفي

رالمفيرة:سفيانأبيمعرشأنهمثقيفاهل

لمج!اللهرسولأصحابمننفردخل،الطائفجدارعند،الشدخةيومكانإذاحتى:اسحاقابنقال

بالنار،محماةالحديدسككثقيفعليهمفأزسلت،ليخرقوهالطائفجدارإلىبهازحفواثمدثاببما،ت!ضت
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ثقيف،أعناببقطع-ج!اللهرسولفأمررجالأ،منهمفقتلوا،بالئنلثقيففرمتهمتحتها،منفخرجوا

أمنوناان:ثقيفأفنادياالطائفالىشعبةبنوالمغيرةحرببنسفيانأبووتقدم،يفطعونفيهاالناسفوقع

عليهنيخافانوهمااليهماليخرجنكنانةوبنيقريشنساءمننساءفدعوافأئنوهما،،نكلمكمحتى

.عروةبنداودمنهالهمسعود،بنعروةعندكانت،سفيانابيبنتآمنةمنهن،فأبينالئباء،

مسعودبنعروةبنمرةابيعندوكانت،سفيانأبيبنتميمونةداودأثمان:ويقال:هشامابنقال

.مرةابيبنداودلهفولدت

أميمةوالفقيمية،قارببنعبدالرحمنلها،ثعلبةبنعمروبنسويدبنتوالفراسية:اسحاقابنقال

ألا،مغيرةوياسفيانابايامسعود:بنالأسودابنلهماقالعليهماأبينفلما؛قلعبنأمئةالناسىءبنت

بينه-لمجفاللهرسولوكان-علمتماقدحيثمسعودبنالأسودبنيمالانله؟جثتمامماخيرعلىادلكما

عمارةأبعدولامؤنةاشدولارشاءابعدمالبالطاثفليسانه-العقيق:لهيقالبوادنازلأ،الطائفوبين

فان،والرحمدلهليدعهاولنفسهفلياخذهفكلماهأبدا،يغمرلمقطعهإنمحمداوانالأسود،بنيمالمن

لهم.تركه-!حاللهرسولأنفزعموا،يجهللاماالقرابةمنوبينهبيننا

أنيرايتإنيبكر،أبا"يا:ثقيفامحاصروهوالصديقبكرلابيقال-لمجحاللهرسولان:بلغنيوقد

ماهذايومكمنهمتدرلأنأظقما:بكرأبوفقالفيها"مافهراقديكفنقرهازنجدامملوءةتغبةليأهديث

84].3/الطبريأتاريخ.ذلك"ارىلا"وانا:ع!اللهرسولفقالتريد،

يا:قالت،مظعونبنعثمانامرأةوهيال!لميةالأوقصبنحارثةبناميةبنحكيمابنةخويخلةانثم

عقيل،بنتالفارعةحليأو،سلمةبنغيلانابنةباديةحليالطائفعليكاللهفتحانأعطني،اللهرسول

ياثقيففيلييوذنلمكان"دان:لهاقال-ج!اللهرسولان:ليفذكر،ثقيفنساءأخلىمنوكانتا

يا:فقال-جيهاللهرسولعلىفدخل،الخطاببنلعمرذلكفذكرتخويلةفخرجت؟إ"خويلة

يافيهملكاذنماأو:قال"،قلته"قد:قال؟قلتهانكزعمت،خويخلةحدثتنيهحديثما،اللهرسول

الناسقاستقلفلفا،بالرحيلعمرفأذن:قال"بلى":قال؟بالرحيلاؤذنافلا:قالالا"،:قال؟اللهرسول

حصن:بنعيينةيقول:قال،مقيمالحيانألأ:علاجبنعمروابيبنأسيدبنعبيدبنسعدنادى

منبالامتناعالمشركينأتمدحإ!عيينةيااللهقاتلك:المسلمينمنرجللهفقالكراما،مجدة،واللهاجل

أردتولكني،معكمثقيفالأقاتلجئتماواللهاني:فقال-!ح؟اللهرسولتتصرجثتوقد-كيهاللهرسول

مناكير.قوثمثقيفافانرجلا،ليتلدلعلهااتطثهاجاريةثقيفمنفأصيبالطائفمحمديقتحاق

فأعتقهمفأشلموا،عبيد،بالطاثفمحاصراكانممن،اقامتهفي،-!يحاللهرسولعلىونزل

-!مح.اللهرسول

أسلملما:قالوا،ثقيفمنرجاليعن،مكدبمبنعبداللهعن،ائهملامنوحدثني:اسحاقابنقال

ممنوكان".اللهعتقاءاولئك"لا،:-كفهاللهرسولفقالالعبيد،اولئكفيمنهمنفزتكلمالطائفافل

.كلدةبنالحارثفيهمتكلم

العبيد.أولئكمننزلمناسحاقابنسمىوتد:هشامابنقال

وظاهرأسلمقدوكان،الدوسيئقيسبنلمرواناهلاأصابتثقيفكانتوقد:إسحاقابنقال
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ككيهاللهرسولأن-قيسمنانهاثقي!بهتزعمالذيوهو-ثقيففزعمت،ثقيفعلىء!اللهرسول

فاخذهالقشيريمالكبنأبيفلفيقيس"مقتلقاهرجلأولبأهلكمروانيا"خذ:قيسبنلمروانقال

،مروانأفلارسلواحتىثقيفأفكفم،الكلابيئسقيانبنالضحاكذلكفيفقام،أفلهاليهيؤدواحتى

]:الطويلأمنمالكبنابيئوبينبينهكانشيهفيسفيانبنالضحاكفقال،مالكبنابيلهموأطلق

اشوسعتكمغرضقالرسولغداةماللثبنأبييابلاليأتتسى

المخئسقالذلولقيدكماذليلابحبلهقيسبنمروانيقودك

يفب!واالشزمستقبسيأتهممتىعصابةثقيفمنعليكفعادت

تيأسالنقسبككادتوقذعليكحلومهمفعادتالمولىهمفكانوا

.اسحاقابنغيرعنيقبسوا؛:هشامابنقال

الطائف:يومشهداءتسمية

الطائف:يوم-فياللهرسولمعالمسلمينمناستشهدمنتسميةوهذه:اسحاقابنقال

،جناببنوعزفطة،أميةبنالعاصبنسعيدبنسعيد:شمسعبدبنأمئةبنيمنثم،قريشمن

.الغوثبنالأشدمنلهمحليف

.حبابابنويقال:هشامابنقال

بعدبالمدينةمنهفماتبسهمرمي،الصديقبكرأبيبنعبدالله:مرةبنتيمبنيومن:اسحاقابنقال

عكلهاللهرسولوفاة

يومئذ.رميهارفيةمن،المغيرةبنأميةأبيبنعبدالله:مخزومبنيومن

لهم.حليف،ربيعةبنعامربنعبدالله:كعببنعديبنيومن

.الحارثبنعبداللهواخوه،عديبنقيسبنالحارثنجنالسائب:عمروبنسفمبنيومن

عبدالله.بنجليحة:ليثبنسعدبنيومن

الانصار:منواستشهد

.الجذعبنثابت:سلمةبنيمن

صغصعة.ابيبنسهلبنالحارث:النجاربنمازنبنيومن

عبدالله.بنالمنذر:ساعدةبنيومن

معاوية.بنلوذانبنزيدبنثغلبةبنثابتبنرقيم:الأوسومن

منوأربعة،قريشمنسبعةرجلا؛عشراثناعيههاللهرسولأضحابمنبالطائفاستشهدمنفجميع

ليث.بنيمنورجلالأنصار،

والطائف:حنينفيزهيربنلبجيركلمة

يذكرسلمىابيبنزهيربنبجيرقالوالحصار؛القتالبعدالطائفعن-!اللهرسولانصرففلما

]:الكامل[منوالطائفحنينا

الأبردتىويومأؤطاسيىوغداةحنئنيبطنيومعلالةكانت
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المتمرقكالطائرفتبذدواجمعهاهوازنباغواءجمعت

الخندقوبطنجدارهمإلأواحدامقامامنايمنعوالم

مغلقببابمثافتحضنوايخرجوالكيماتعزضناولقد

فيلقبالمناياتلمعشهباءرجراجةإلىحسراناتزتذ

ئخلقلمكأنهلظلحضنابهاقذفوالوخضراءملمومة

وتلتقيالقيادفيتفزققدزكأنناالهراسعلىالفمراءمشي

المترقرقريحههئتكالنهي".ه-ا.ماإذاسابغةكلفي

محزقوالداودنسجمننعالنافضولهنتصسقجدل

منها،قلوبهمالمؤلفةوعطاياوسباياهاهوازناموالامر

فيهالمج!االلهرسولوانعام

،الناسمنمعهفيمنالجعرانةنزلحتىدخناعلىالطائفعناتصرفحين-!يرالهرسولخرجثم

عليهم،ادع،اللهرسوليا:ثقيفعنظعنيومأصحابهمنرجللهقالوقدكثيز،سبيئهوازنمنومعه

3404].:برقمالمناقبفيبنحوهالترمذي[اخرجه.بهم"وائتثقيفااهد،"اللهم:جمفاللهرسولفقال

والنساء،الذراريمنآلافستةهوازنسنيمنعجمالهرسولمعوكان،بالجعرانةهوازنوفدأتاهثم

عذته.مايدرىلاماوالثاءالإبلومن

أتواهوازنوفدأن:عمروبنعبداللهجدهعن،ابيهعن،شعيببنعمروفحذثني:اسحاقابنقال

يخفلمماالبلاءمناصابناوقد،وعثيرةاضلانا،الهرسوليا:فقالوااشلموا،وقد،جم!اللهرسول

زهير،:لهيقالبكربنسعدبنياحدثم،هوازنمنرجلوقام:قال،عليكالهمنعلينافافنن،عليك

يكفلنك،كقاللاتيوحواضنكوخالاتكعماتكالحظائرفيانما،اللهرسوليا:فقالصرد،أبايكنى

عطفهرجونا،بهنزلتالذيبمثلمنانزلثمالمنذر،بنللنغمانأوشمرأبيبنللحارثملحناأناولو

المكفولين.خيروانتعلينا،وعائدته

المنذر.بنالنعماناوشمرأبيبنالحارثمالحنااناولو:ويروى:هشامابنقال

فقال:قالعمرو،بنعبدالهجذهعن،أبيهعن،شعيببنعمروفحدثني:اسحاقابنقال

أموالنابينخيرتنا،الهرسوليا:فقالوااموالكم؟"أنماليكماحثويخساؤكم"انجناؤكنم:ع!مالهرسول

فهوالمطلبعبدولبنيليكانما"أما:لهمفقالالينا،أحمثفهووأنجناءنا،نساءنااليناتردبلواحسابنا،

الفسلمين،الىع!روالهبرسولنستشفعانافقولوا:فقوموابالناسالالهرصليتأناماواذا،لكم

لكم".وأشألذلكعندفساعطيكمونسائنا،أنجنائنافيع!اللهرسولالنوبالمسلمين

الله:رسولفقالعح!د،الهرسولبهأمرهمبالذيفتكفمواقامواالطهربالناسمج!زالهرسولصلىفلما

وقالت،مج!ماللهلرسولفهولناكانوما:المهاجرونفقاللكم"فهوالمطلبعبدولبنيليكانما"أما

بنعيينةوقالفلا،،تميموبنوأنااما:حابسبنالاقرعفقال،!ن!اللهلرسولفهولناكانوما:الأنصار

بلى،:سليمبنوفقالتفلا،،سليموبنوانااما:مزداسبنعئاسوقالفلا،،فزارةوبنواناأما:حصنن
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فقال،وفنتموني:سليملبنيمرداسبنعئاسيقول:قال،-شي!اللهلرسولفهولناكانما

سبيأولمنفرائضستانسانبكلفله،السبيهذامنبحقهمتكمتمسكمن"أما:-سحاللهرسول

ويساءهم.انجناءهمالئاسالىفردواأصيبه"

أبيبنعليئاعطى-سب!اللهرسولأن:السعديعبيدبنيزيدوجزةابووحدثني:اسحاقابنقال

بننصربنقصئةبنناصرةبنهلالبنعميرةبنحئانبنهلالبنتريطةلها:يقالجارية!هطالب

وأعطى،حئانبنعمروبنحئانبنتزينب:لهايقالجاريةعفانبنعثمانوأعطىبكر،بنسعد

ابنه.عمربنلعبداللهفوهبهاجاريةالخطاببنعمر

منأخواليالىبهابعثت:قال،عمربنعبداللهعن،عمربنعبداللهمولىنافعفحدثني:اسحاقابنقال

:قال،إليهارجعتاذاأصيبهاانأريدوأنا،آتيهمثم،بالبيتاطوفحتىويهيئوهامتهاليليضلحواجمحبني

لمجواللهرسولعلينارد:قالوا؟شانكمما:فقلت،يشتدونالناسفاذا-فرغتحينالمسجد-منفخرجت

فأخذوها.إليهافذهبوا،فخذوهافاذهبواجمحبنيفيصاحبتكمتلكم:فقلت،وأبناءنانساءنا

عجوزا،أرى:اخذهاحينوقالهوازنعجائزمنعجوزافأخذحصنبنعيينةواما:اسحاقابنقال

أبىفرائضبسثالسبايا-س!داللهرسولردفلفافداؤها،يغظمأنوعسىنسبا،الحيفيلهالاحسباني

بوالد،بطنهاولابناهد،ثديهاولاببارد،فوهامافوالله،عنكخذهاصرد:أبوزهيرلهفقاليردها،ان

لقيعيينةأنفزعموا،قالمازهيرلهقالحينفرائضبستفردهابماكد،دزهاولابواجد،زؤجهاولا

.وثيرةنصفاولاغريرةبيضاءاخذتهاماواللهائك:فقال،ذلكاليهفشكاحابسبنالاقرع

ذلك:فيومقالتهالنصريعوفبنمالكاسلام

ثقيف،معبالطائفهو:فقالوافعل؟ما،عوفبنمالكعنوسالهمهوازنلوفد-شي!اللهرسولوقال

مالكفأتي"الإبلمنمائةوأعطيتهومالهأهلهاليهردذتمشلماأتافىان6نهمالكا"أخبروا:اللهرسولفقال

لهقال-شي!اللهرسولانيغلموااننفسهعلىثقيفاخافمالككانوقد،الطائفمناليهفخرج،بذلك

علىفجلسليلا،فخرج،الطائفإلىبهفأتيلهبفرسبىوامر،لهفهيئتبراحلتهفأمر،فيحبسوهقالما

بالجعرانة،فادركه،-شي!اللهبرسولفلحقفركبها،،تحيسأنبهاامرحيثراحلتهاتىحتىفركضهفرسه

حينعوفبنمالكفقال،إسلامهفحسنوأسلم،الإبلمنمائةواعطاه،ومالهأفلهعليهفرد،بمكةاو

]:الكامل[مناسلم

محقدبمثلكلهمالناسفيبمثلهسمغتولارأيتاقما

غدفيعمايخبركتشأومتىانجتدياذاللجزيلوأعطىأوفى

مهئدكلوضرببالسمهريأنيابهاعردتالكتيبةواذا

مزصدفيخادزالهباءةوسطأشبالهعلىليثفكأنه

بهميقاتلفكان،وففموسلمةثمالة:القبائلوتلك،قومهمنأسلممنعلى-!داللهرسولفاستعمله

بنعمروبنحبيبابنمحجنابوفقال،عليهمضيقحتى،عليهأغارالأسرخلهميخرجلاثقيفا،

المديد]:[منالثقفيئعمير
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سلمهبنوتقزوناثئمجانبناالأعداءهابت

والحرمهللعهدناقضابهممالكوأتانا
نقمهأولىكناولقذمنازلنافيوأتونا

:هوازنفيءقسم

يا:يقولونالناسواتبعه،ركبافلهاالىحننيسباياردمن-كتالكرسولفرغولما:اسحاقابنقال

"ردوا:فقال،رداءهعنهفاختطفتشجرةالىألجؤوهحتى،والغنمالإبلمنفيأناعلينااقسم،اللهرسول

بخيلأالفيتمونيماثم،عليكنملقسمتهنعماتهامةشجربعددلكمكانلوأنفوالله،الناسأيخهاردائيعلي

"أيمها:قالثمرفعها،ثماصبعيهبينسنامهمنوبرةفاخذبعيرجتبالىقامثمكذوبأ"ولاجباناولا

والمخيط،الخياطفأذوا؛عليكممردودوالخمسس،الخمسالأالوبرةهذهولافيئكممنماليوالله،الناس

فجاء:قال94]3/المستدركفيالحاكم[أخرجه"القيامةيوموشناراوناراعارااهلهعلىيكونالغلولفان

ليبعيبربرذعةبهاأعملالكئةهذهاخذت،الكرسوليا:فقالشعر،خيوطمنبكئةالأنصارمنرجل

.يدهمنطرحهاثمبها،ليحاجةفلاهذابلغتاذاماقالفلك"متهانصيبي"اما:فقالدبر،

فاطمةامرأتهعلىحنينيومدخلطالبابيبنعقيلأن:أبيهعن،أسلمبنزيدوذكر:هشامابنقال

غنائممنأصبتفماذا،قاتلتقدأنكعرفتقذاني:فقالتدما،متلطخوسيفهربيعةبنثيبةابنة

:يقوللمج!اللهرسولمناديفسمعاليها،فدفعها،ثيابكبهاتخيطينالإبرةهذهدونك:فقال؟المشركين

فاخذها،ذهبتقدالأابزتكأرىما:فقالعقيلفرجع،والمخيطالخياطحتىفليرذهشيئااخذمن

الغنائم.فيفالقاها

وأعطياتهم:قلوبهمالمؤلفة

يتأئفهم،الناسأشرافمناشرافاوكانوا،قلوبهمالمؤئفة-لمجفاللهرسولوأعطى:اسحاقابنقال

بنحكيموأعطىبعيير،مائةمعاويةابنهوأعطئبعيير،مائةحرببنسفيانأبافاعطى؛قومهمبهمويتالف

بعيير.مائةالدارعبدبنياخاكلدةبنالحارثبنالحارثوأعطىبعيير،مائةحزام

أيضا.الحارثاسمهيكونا!ويجوز،كلدةبنالحارثبننصير:هشامابنقال

واعطى،بعيرمائةعمروبنسهيلوأعطىبعير،مائةهثامبنالحارثوأعطى:اسحاقابنقال

بعيير،مائةزهرةبنيحليفالثقفيجاريةبنالعلاءوأعطىبعيير،مائةقيسابيبنالعزىعبدبنحويخطب

واعطئبعيبر،مائةالتميميحابسبنالأقرعوأعطىبعيير،مائةبدربنحذيفةبنحضنبنعيينةوأغطئ

المئين.أصحابفهؤلاءبعيير،مائةاميةبنصقوانوأعطىبعيير،مائةالنضريعوفيبنمالك

الجمحي،وفببنوعمير،الرهرينوفلبنمخرمة:منهمقريشمنرجالأالمائةدونوأعطى

سعيدواغطئ،المائةدونأنهاعرفتوقد،أعطاهمماأحفطلا،لؤيبنعامربنياخوعمروبنوهثائم

الإبل.منخمسينالسهميوأعطى،الإبلمنخمسينمخزومبنعامربنعتكثةبنيربوعنجن

قيس.بنعدقيواسمه:هثامابنقال
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فيه:والنبيويعاتبعطاءهيسخطمرداسبنالعباس

بنعباسفقال،لمجفاللهرسولفيهافعاتبفسخطها،أباعرمرداسبنعئاسوأعطى:اسحاقابنقال

]:المتقاربأمنيكطاللهرسوليعاتبمرداس

الأنجرعفيالمهرعلىبكريتلافيتهانهاباكانت

افجعلمالناسهجعاذايرقدواانالقوملايقاظي

والأقرع-.:-بين!انعبفونهبنفبيفأضبح

أمنعولمشيثاأعطفلمتذيىاذاالحربفيكتتوقد

الأزبعقوائمهاعديدأعطيتهاأفائلالأ

المجمعفيشيخييفوقانحابسقولاحضنكانوما

يزفعلااليومتضعومنمتهماامرىءدونكتتوما

]:المتقاربأمنالنحوييونسأنشدني:هثامابنقال

المجمعفيمرداسيفوقانحابسقولاحضنكانفما

ذلكفكان،رضيحتىفأعطوه"لسانهعنيفاثطعوابه)اذهبوالمج!:اللهرسولففال.اسحاقابنفال

19].3/الطبريأتاريخب!.اللهرسولبهامرالذيلسانهقطع

رسوللهفقال،جم!اللهرسولأتىمرداسبنعباسأن:العلمأفلبغضوحدثني:هشامابنلال

عيينةبين:الصديقبكرأبوفقالوعيينة؟"الأفرعبينالعبيدونهبنهبيفأضبح:القائل"اتت:!ك!ي!الفه

وماألشعرعلضئه)وما:اللهقالكماأنكاشهد:بكرابوفقالواحذ""هماء:اللهرسولفقال،والأقرع

96].أي!:"له*يمبق

حنين:غنائممنلمجي!%اللهرسولأعطىمن

بنعبيداللهعن،الزهريشهابابنعنلهإسنادفيالعلمأهلمنبهأثقمنوحدثني:هشامابنقال

منالجعرانةيومفاعطاهموغيرهمقريشمن-جحاللهرسولبايع:فال،عباسابنعن،عتبةبنعبدالله

حنيني:غنائم

بنوخالذ،أميةبنسفيانبنوطليق،أميةبنحرببنسفيانابو:شمسعبدبنأميةبنيمن

أمية.بنالعيصأبيبناسيد

الدار،عبدبنعثمانبنالعزىعبدبنطلحةأبيبنعثمانبنشيبة:قصيبنالدارعبدبنيومن

بنهاشمبنعامربنوعكرمةالدار،عبدبنالسثاقبنعميلةبنالحارثبنبغككبنالسنابلوأبو

الدار.عبدبنمنافعبد

بنوخالد،المغيرةبنهشامبنوالحارث،المغيرةبنأميةأبيبنزهير:يقظةبنمخزومبنيومن

،مخزومبنعمربنعبداللهبنالأسدعبدبنوسفيان،المغيرةبنالوليدبنوهثام،المغيرةبنهثام

.مخزومبنعمربنعبداللهبنعائذبنالسائبأبيبنوالسائب
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غانم0بنحذيفةابنجهموأبو،نضلةبنحارثةبنالأسودبنمطيع:كعببنعديبنيومن

بنوهببنوعمير،خلفبناميةبنوأحيحة،خلفبناميةبنصفوانعمرو:بنجمحبنيومن

خلف.

حذافة.بنقي!بنعدي:سهمبنيومن

بنعمروبنوهشامود،عبدبنقيسابيبنالعزىعبدبنحويطب:لؤيبنعامربنيومن

حبئب.بنالحارثبنربيعة

القبائل:أقناءومن

بننفاثةبنيعمربنرزنبنصخربنعروةبنمعاويةبننوفل:كنانةبنمناةعبدبنبكربنيمن

الديل.بنعدفي

صعصعة:بنعامربنرب!عةبنكلاببنيمنثم،صعصعةبنعامربنيمنثم،قيسبنيومن

بنجعفربنمالكبنربيعةبنولبيد،كلاببنجعفربنالأحوصبنعوفنجنعلاثةنجنعلقمة

.كلاب

صعصعة،بنعامربنربيعةبنعامربنعمروبنربيعةنجنهوذةبنخالد:ربيعةبنعامربنيومن

عمرو.بنربيعةبنهوذةبنوحرملة

0يزبوعبنسعيدبنعوفبنمالك:معاويةبننضربنيومن

سليم.بنبهثةبنالحارثبنياخوعامر،ابيبنمرداسبنعئاس:منصوربنسليمبنيومن

بدر.بنحذيفةنجنحضنبنعيينة:فزارةبنيمنثم،غطفانبنيومن

.دارمبنمجاشعبنيمن،عقالبنحاب!بنالأقرع:حتظلةبنيمنثم،تميبمبنيومن

من-لمجحاللهلرسولقالقائلاأن،التيميالحارثبنابراهيمنجنمحمدوحدثني:إسحاقابنقال

سراقةبنجعيلوتركت،مائةمائةحابسبنوالأقرعحضينبنعيينةاعطيت،اللهرسوليا:أضحابه

الأزض،طلاعمقخيرصراقةنجنلجعيل،بيدهمحمدنق!وائذي"أما-يخ!ر:اللهرسولفقال،الفحمري

الىصراقةنجنجعيلووكلتليسلما،نأنقتهماولكئي،حاببىنجنوالأفرعحضننجنعيينةمثلكفهم

."اشلامه

التميمي:الخويصرةذيشأن

مولىالقاسمأبيمقسيمعنياسر،بنعفاربنمحمدابنعبيدةابووحدثني:اسحاقابنقال

بنعمروبنعبداللهأتيناحئىالليثيكلاببنوتليدأناخرجت:تال،نوفلبنالحارثبنعبدالله

التميميئكفمهحينىلمج!ر،اللهرسولحضزتهل:لهفقلنا،بيدهنغلهمعلقابالبيتيطوفوهو،العاص

،الناسيغطيوهوعليهفوقف،الخويصرةذو:لهيقالتميبمبنيمنرجلجاء،نعم:قالحنيبئ؟يؤم

:فقالرأيخت؟"فكيف،"أجل:ىلمجهاللهرسولففال،اليومهذافيصنغتمارأيتقذمحمد،يا:فقال

؟،يكونمنفعتد،عتديالعدليكنلماذا!)ونجحك:قالثم-!رو،النبيئفغضب:قال،عدلتاركلم

الدينفييتعئقونشيعةلهسيكونف!نهدعه"لا،:فقال؟اقتلهألااللهرسوليا:الخطاببنعمرفقال
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ئوجدفلاالقدحفيثمشنيء،يوجدفلاالنضلفييتظر،الرمئةمنالسهميخرجكمامنهيخرجواحئى

29].3/الطبريتاريخانظرأ."والدمالفرثسبقشنيء،يوجدفلاالفوقفيثمشئء،

أذوسماه،عبيدةأبيحديثبمثل،جعفرأبوالحسينبنعليبنمحمدوحدثني:إسحاقابنقال

.الخويصرة

ذلك.بمثل،أبيهعن،نجيحابيبنعبداللهوحدثني:إسحاقابنقال

|لأنصار:عطاءلعدملحسانقصيدة

شيئأ،الا؟لصاريعطولمالعربوقبائلقريشفيأعطئماع!ي!الهرسولاعطئولما:هشامابنقال

]:البسيطأمنذلكفييعاتبهثابتبنحسانقال

درزعبرةحفلتهإذاسخامنحدرالعينفماءهموئمزادت

خوزولافيهادنسلاهيفاءبهكنةشماءاذبشفاءونجدا

النززالواصلوصالوشرنزرامودتهاكانتإذشماءعنكدع

البشزغذدمااذاللمؤمنينمؤتمننخيريا:فقلالزسولوائت

نصروا؟وفماوواهمقومقذامنازحةوهيسليمتذعىعلام

تستعرالحربوعوانالهدىدينبنصرهماتصارااللهسماهم

ضجزواوماخامواوماللنائباتواعترفواالفهسبيلفيوسارعوا

وززالقناواطرافالسيوفإلألناليسفيكعليناالبوالناس

السوزبهتوحيمانضئعولاأحدعلىنبقيلاالئاسنجالد

سغرنارهاتلطىحينونحنناديناالحربجناةتهزولا

الطفرينزلوفيناالنفاقاهلطلبوامادونببديىرددناكما

مضزاحزابهابطراحزبتاذأحدمنالنغفيومجندكونحن

عثرواقدالناسوكلعثارامناخبرواوماخمناوماونينافما

فيهم:-سي!!اللهرسولوخطبةالأنصارمقالة

بنعمربنعاصموحدثني:قال،إسحاقابنحدثنا:قال،عبداللهبنزيادحدثني:هشامابنقال

تلكمناعطىمالمج!اللهرسولاعطىلما:قال،الخدري!معيدأبيعنلبيد،بنمحمودعن،قتادة

فيالانصارمنالحيئهذاوجدشيء؟منهاالانصارفييكنولم،العربقبائلوفيقريشفيالعطايا

عليهفدخل،قومهلمجيي!اللهرسولوالهلقيلقد:قائلهمقالحتى،القالةمنهمكثرتحتى،انفسهم

صنعتلماأتفسهمفيعليكوجدواقدالانصارمنالحيهذاان،اللهرسوليا:فقال،عبادةبنسعد

هذافييكولم،العربقبائلفيعظاماعطاياواعطيتقومكفيقسمت،أصبتالذيالفيءهذافي

قومي،منإلاأناما،اللهرسوليا:قالسغد؟"ياذلكمنأتت"فأين:قالشيء،منهاالانصايىمنالحيئ

فجاء:قال،الحظيرةتلكفيالانصارفجمعسغدفخرج:قال"الحظيرةهذهفيقومكلي"فاجمغ:قال
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اجتمعقد:فقالسعداتاهلهانجتمعوافلما،فردهمآخرونوجاءفدخلوا،فتركهمالمهاجرينمنرجال

"يا:قالثم،اهلههوبماعليهواثنى،الفهفحمد،كي!دئهرسولفأتاهمالانصار،منالحيئهذالك

وعالة،اللهفهداكمضلألأاتكمالم؟أنفسكمفيعليوجدتموهاوجدةعتكم؟بلغثنيقالةماالأنعارمعشر

تجيبونني"الا:قالثم،واقضلامنورسولهالله،بلى:قالوا"قلوبكمبيناللهفأئفواعداة،اللهفأقناكم

لو،والله"اما:كهقال،والفضلالمنورسولهدله؟اللهرسوليانجيبكبماذا:قالواالأتصار؟"مغشريا

وعائلأ،فاونجناكوطريدا،فنصرناكومخذولأ،فصدفناكمكذبااتيتنا،ولصدفتمفلصدفتملقلتمشئتم

الىووكلتكمليسلمواقومابهاتأئقتالدتيامنلعاعةفياتفسكمفيالأتصارمنشريااوجذتم،فاسيناك

رحالكم؟الىاللهبرصولوترجعواوالبعيربالثئاةالناسيذهباقالأتعارمنشرياترضونالاا!نملامكم؟!

الأتصاروسلكتشغباالناسسلكولوالأتصار،منافرألكتتالهجرةلولا،بيدهمحئدنقسفوائذي

القومفبكى:قالالأتصار"انجناءوانجناءالأتصاروانجناءالأتصارازحم،اللهمالأتصار،شغبلسلكتشغبا

وتفرقوا.،يك!هالهرسولانصرفثموحطا،قسمااللهبرسولرضينا:وقالوا،لحاهمأخضلواحتى

واستخلافهالجعرانةمنىلمج%اللهرسولعمرة

ثمانيسنة،بالمسلمينعتابوحجمخة،عليأسيل!بنعتاب

مزبناحيةبمجنةفحبسالفيءببقاياوامرمعتمرا،الجغرانةمنع!اللهرسولخرجثم:اسحاقابنقال

علىاسيدبنعتابوايستخلف،المدينةالىراجعااتصرفعمرتهمنلمجرواللهرسولفرغفلضا،الطفران

الفيء.ببقاياع!راللهرسولواتبع،القرآنويعلمهمالدينفيالناسيفقهجبلبنمعاذمعهوخفف،مكة

رسول

قال

يوبمكل

رسول

تال

،القعدة

قال

درهما:يومكلعاملهيرزق!%الله

رزقهمكةعلىاسيدبنعتابع!فهالنبياستعمللما:قالأنهاسلمبنزيدعنوبلغني:هشامابن

رزقنيفقد،درهبمعدىجاعمنكبداللهاجاع،الناسأئها:فقال،الناسفخطب،فقامدزهما،

أحد.الىحاجةبيفليست،يوبمكلدرهمأجمفهالله

يذبقيةفيالمدينةكنهاللهرسولفقدم،القعدةذيفياللهرسولعمرةوكانت:اسحاقابن

الحجة.ذيأولفيأو

عمروأبوقالافي!،القعدةذيمنبقينلياليلستالمدينة-ج!اللهرسولوقدم:هشامابن

المدني.

السنةتلكبالمسلمينوحح،عليهتححالعربكانتماعلىالسنةتلكالناسوحح:اسحاقابنقال

القعدةذيبينما،طائفهمفيوامتناعهمشزكهمعلىالطائفأهلوأقام،ثمانسنةوهيأسيد،بنعتاب

تع.سنةمنرمضانشهرإلى؛-!قهاللهرسولانصرفاذ

الطائفعنالانصرافبعدزهيبر،بنكعبامر

بنكغبأخيهإلىسلعىابيبنزهيربنبجيركتبالطائفعنمتصرفهمنع!اللهرسولقدمولما

ابنقريشيىشعراءمنبقيمنوان،ويؤذيهيفجوهكانممنبمكةرجالأقتلع!اللهرسولانيخبرهزهير
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الىفطرحاجةنقسكفيلككانتفان،ونجهكلفيهربواقدوهبأبيبنوهبيرةالزبغرى

.الارضمننجائكالىفاتح،تقعللمأتتدانتائبأ،جاءهأحدايقتللافانه؛ب!اللهرسول

]:الطويل[منقالزهيربنكعبوكان

لكا؟هلويحكقلتفيمالكفهلرسالةبجيراعنيأبلغاألا

دئكاذلكغيرشيئءأيعلىبفاعللستكتتإنلنافبين

لكاابأعليهتلفيوماعليهلهأبايومأالفلمخفتيعلى

لكالعا:عثرتاماقائلولاباسففلستتقعللمأتتفان

وعلكامتهاالمأمونفاتهلكرويةكأساانمأمونبهاسقاك

.إسحاقابنغيرعنلنا؛فبين:وقولهالمأمور،:ويروى:هثامابنقال

]:الطويل[منوحديثهبالشغر،العلماهلبغضوانثدني

لكا؟هلبالخيفقلتفيمالكفهلرسالةبجيراعنىمبلغمن

وعلكامتهاالمأمونفاتهلكرويةكأساالمأمونمعشرنجت

دئكاغيركويخبشيئءأيعلىوائبغتهالهدىاسبابوخالقت

لكااخاعليهتذركولمعليهأباولاأتاتلفلمخلتيعلى

لكالعا:عثرتإماقافيولاباسففلستتقعللمأتتفان

فقالاياها،فاتشده،-لمجفاللهرسوليكتمهاانكرهبجيرااتتفلمابجير،الىبهاوبعث:قال

لمخلتيعلى:سمعولما"المأمونأنا،لكذوثوانه"صدق:المأمونبهاسقاك:سمعلعا!اللهرسول

]:الطويلامنلكغببجيرقالثمأمه"،ولاأباهعليهيلفلم،"أجل:قالعليهأبأولاأمأتلف

اخزم؟وفيباطلاعليهاتلومالتيفيلكفهلكغبامنلغمن

وتمنملمالنجاءكاناذافتتجووخده،ائلاتولاالعزىلا،اللهالى

مسلمالقلبطاهرالأالناسمنبمقلمبوليسيتجولايوملدى

محزمعليسلمىأبيوديندينةشيئءلاوفوزهيرفدين

الذيقريشلقول-هشامابنقولفيالمامور:ويقال-المامون:كعبيقولوانما:اسحاقابنقال

ع!.اللهرسولنيتقوئهكانت

فيكانمنبهوأزجف،نقسهعلئوأشفق،الارضبهضاقتالكتابكعبأبلغفلفا:اسحاقابنقال

فيهايمدحالتيقصيدتهقالبدا،شيءمنيجذلمفلما،مقتولهو:فقالوا،عدؤهمنحاضره

رجلعلىفنزل،المدينةقدمحتىخرجثم،عدؤهمنبهالوشاةوارجافخوفهفيهاوذكرجمضاللهرسول

معفصلى،الصبحصلىحينع!اللهرسولالىبهفغدا،ليذكركما،جهينةمنمعرفةوبينهبينهكانت

قامأنهفذى،فاستأمتهاليهفقم،اللهرسولهذا:فقال،!اللهرسولالىلهاشارثم،!اللهرسول

يا:فقال،يعرفهلاجمضاللهرسولوكان،يدهفييدهفوضع،اليهجلسحتىيك!راللهرسولالى
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فقالبه؟جئتكأناانمنهقابلأنتفهلمسلما،تائبامنكليستامنجاءقدزهيربنكغبان،اللهرسول

زهير.بنكعباللهرسوليااتا:قال)نعم"-!:اللهرسول

:البردةوهيالنبيمدخفيكعبقصيدة

رسوليا:فقالالأنصار،منرجلعليهوثبأنه:قتادةبنعمربنعاصمفحدثني:اسحاقابنقال

كانعمانازعاتائباجاءتدفانه؛عتك"دعهجم!يد:اللهرسولفقال،عنقهأضرب،اللهوعدؤدعني،الله

رجلفيهيتكلملمانهوذلك،صاحبهمبهصنعلماالأنصارمنالحيهذاعلىكعبفغضب:قال"عليه

]:البسيطأمنجم!رواللهرسولعلىقدمحينقالالتيقصيدتهفقالبخير،الأالمهاجرينمن

مكبوليفدلماثرهامتيممتبولاليومفقلبييسعادبانت

مكحولالطرفغضيضأغنالأرحلوااذالبينغداةيسعادوما

طولولامنهاقصزيشتكىلامذبرةعجزاءمقبلةهيفاء

معلولبالراجمنهلكانهابتسمتاذاظليمذيعوارضتجلو

مشمولوفواضحىبأبطحصافيمحنيبماماءمنشبمبذيشجت

يعاليلبيفقغادي!صوبمنوأقرطهعتهالقذىالرياجت!تفي

مقبوذالتصحانلوأوبوعدهاصدقتأنهالوخلةفيالها

وتبديلوإخلاثوونعفجغدمهامنسيطقذخلةلكئها

الغولأثوابهافيتلؤنكمابهاتكونحاليعلىتدومفما

الغرابيلالماءيفسككماالأزعمتائذيبانعهدتم!كوما

تضليلوالأخلامالأمانيإنوعدتومامئتمايغرتكفلا

الاباطيلإلأمواعيدهاومامثلالهاعزقوبمواعيدكانت

تنويلمنكلدينااخالومامودتهاتدنوأنوآملازجو

المراسيلالنجيباتالعتاقالأيبلغهالابأزضيىسعادأفست

وتبغيلإزقاذالأينعلىلهاعذافرةالأيبلغهاولن

مجهوذالاعلامطامسعرضتهاعرقتاذاالذفرىنضاخةكلمن

والميلالحرانتوئدتاذالهتيمقردبعينيئالغيوبتزمي

تفضيلالفحلبناتعنخلقهافيمقيدهافغممقلدهاضخم

ميلقدامهاسعةدفهافيمذكرةعلكوثمونجناءكلباء

مهزوذالمتنينبضاحيةطلحيؤئسهماأطوممنوجلدها

شمليلقوداءخالهاوعفهامهجنيمامنأبوهاأخوهاحرث

زهاليلواقرالثلبانمتهايزلقهثئمعليهاالقراديمشي

مفتوذالزوربناتعنمرفقهاعرضبىعنبالنحضقذفتعيرانة

برطيلاللحيينومنخطمهامنومذبحهاعينيهافاتكأئما
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خصلذاالئخلعسيبمثلتمز

بهاللبصيرحرتيهافيقتواء

لاحقةوفييسراتعلىتخدي

زيماانحصايتركنالعجاياتسمر

عرقتاذاذراعيهاأؤبكان

مضطخداانحرباءبهيظليوما

جعلتوقذحاديهمللقوموقال

نص!عيطلذراعاالنهارشد

لهاليسالفمبعينرخوةنؤاحة

ومدرعهابكفيهاالفبانتقري

وقولهم:جنابيهاالغواةتسعى

آمله:كتتصديتيكلوقال

لكم،ابالاسبيليخلوا:فقلت

سلامته،طالتوان،أتثىابنكل

اؤعدني،اللهرسولأننبئت

فانانلةأعطالائذيهدالمفلأ

ولمالوشاةبافوالتأخذنيلا

بهيقوملومقاماأقوملقد

لهيكونإنالأيزعدلظل

مدرعاالبيداءاقتطعزلتما

أنازعهامايمينيوضغتحئى

اكلمهاذعتدياخوففلهو

مخدرهالأزضبضراءضيغيممن

عيشهماضرغامينفيلحميقدو

لهيحللاقزنايساوراذا

نافرةالجؤلسباعتظلمنه

ثقيماأخوبواديهيزالولا

بهيستضاءلنوزالرسولان

قائلهمفالقريشمنعضبةفي

كشفولاانكاسقزالفمازالوا

لبوسهمابطاذالعرانينشتم
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الأحاليلتخؤتهلمغارزفي

تسهيلالخدينوفيمبينعتق

تحليلالأزضم!هنذوابل

تتعيلالأكمرؤوصيفهنلم

العساقيلبالقورتلفعوقذ

مملولبالشمسضاحيهكان

قيلواالحصايركضنالجنادبوزق

مثاكيلنكدفجاوبهاقامت

مغقولالناعونبكرهانعىلما

رعابيلتراقيهاعنمشفق

لمقتولسلميأبيابنياائك

مشغولعتكإني؟الهينكلا

مقعولالرخمنقدرمافكل

محمولحذباءاليماعلىيوما

مأمولاللهرسولعتدوالعقو

وتقصيلمواعيطفيهاصران

الأقاويلفيكثرتولو،أذنمت

الفيلاسمعقذماوي!نممعيرى

تتويلاللهباذنالرسولمن

مسدولالليلوثوبالطلامجتح

القيلقيلهنقمالتذيك!في

وصنمؤوذمنسوثائك:وقيل

غيلدونهغيلعثربطنفي

خراديلمغفوزالئاصمنلحم

مقلولوفوالأالقرنيتركأن

الاراجيلبواديهتمسىولا

مأكولوالذزسانالبزمضرج

م!نملولاللهسيوفمنمهند

زولواأشلموا:لمامكةببطن

معازيلميلولااللقاءعند

سرابيلالهيجافيداودنسجمن
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م!!،ولالققعاءحلقكأنهاحلقلهاشكتقدسوابغبيفق

نيلواإذامجازيعاوليسواقومارماحهمنالتانمفاريحليسوا

التنابيلالسودعردإذاضربيغصمهمالزفرانجمالمشييمشون

تهليلالموتحياضعنلهمومانحورهمفيإلأالطغنيقعلا

أخوهاحرف:وبيته،المدينة-لمج!هاللهرسولعلىقدومهبعدالفصيدة5هذكعبقال:هشامابنقال

الفبان،تقري:وبيته،النخلعسيبمثلتمز:وبيته،قذفتعيرانة:وبيتهانقراد،يمشي:وبيتهابوها،

.اسحاقابنغيرعن؛بواديهيزالولا:وبيته؛قرنأيتاوراذا:وبيته

يريدناوانما،التنابيلالسودعرداذا:كدبئقالفلما:قتادةبنعمربنعاصموقال:اسحاقابنقال

رسولأصحابمنقريشمنالمهاجرينوخصق،صنعمابهصنعصاحبناكانلماالأنصار؟معشر

رسولمعبلاءهمويذكرالأنصاريمدحأسلمأنبعدفقال،الأنصارعليهغضبت،بمدحته-جن!الله

]:الكاملامناليمنمنوموضعهم-ش!الله

الأنصارصالحيمقمقنبفييزذفلاالحياةكرم5سزمن

الأخياربنوهمالخيارانكابيرعنكابراالمكارمورثوا

قصارغيرانهتديكسوالفبأذرعالسمهريانمكرهين

افينجصاركليلةغيركالجمرنحمزةبأعينيوالناظرين

وكرارتعانتييومللموتلنبيهمنفوسهموانبائعين

الخطاروبانقنابالمشرفيأذيانهمعنالناسوالذائدين

الكفارمنعلقوامنبدماءلهمنسكايرؤنهيتطفرون

ضواريالأسودمنالرقابغلبخفئيماببطندربتكمادربوا

الأغفارمعاقلعتدأضبحتاليهيمليمنعوكحللتواذا

نزارجميعلوقعتهادانتضربةبذيىيومعلياضربوا

أماريائذينلصدقنيفيهمكلهصلميالأقواميغلملو

مقاريالنازلينللطارقينفانهمالنجومخوتاذاقوثم

المتقارعلىمحافرهاأعيتجرثومةمنغسانمنالغرفي

]:البسيطأمن5أنثدحينلهقال!اللهرسولإن:ويقال:هامابنقال

....................مثئولاليومفقلبيسعادبانت

له.قصيدةفيوهي،الأبيات5هذكدبئفقالأهل"لذلكفانهم؛بخيرالأتصارذكرت"لولا

فيىسم!اللهرسولزهربنكعبأنشد:قالأنهجدعانبنزيدبنعليعنليوذكر:هشامابنقال

البيط]:أمنالمسجد

..............0000مثبولاليومفقلبيسعادبانت
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بنمحمدعن،البكائيعبداللهبنزيادحدثنا:قال،هشامبنعبدالملكمحمدابوحدثنا:قال

بالتهيؤالناسامرثم،رجبالىالحجةذيبينمابالمدينة-جمعاللهرسولاقامثم:قالالمطلبياسحاق

وغيرهمقتادةبنعمربنوعاصمبكرأبيبنوعبداللهرومانبنويزيدالزهريلناذكروقد،الروملغزو

رسولا!:بعفقيحدثلامايحدثالقوموبعضعنها،بلغهماتبوكغزوةفيحدثكلعلمائنا،من

منوجدبالحر،منوشد؟،الناسمنعسر؟زمنفيوذلك،الروملغزوبالتهيؤاصحابهامرعني!الله

الحالعلىالسخوصويكرهون،وظلالهمثمارهمفيالمقاميحئونوالناسالثمار،طابتوحينالبلاد،

غيريريدانهواخبرعنها،كئىالأغزوةفييخرجقلما-جمعاللهرسولوكان،عليههمالذيالزمانمن

العدووكثرةالزمانوشدةالشقةلبغدللناسبئنهافانه؛تبوكغزوةمنكانماالأ،لهيضمدالذيالوجه

فقال،الروميريدانهواخبرهمبالجهاز،الناسفامر،اهبتهلذلكالناسليتاهب؛لهيضمدالذي

فيالعاملكهلجد،"يا:سلمةبنياحدقيسبنللجدذلكجهازهفيوهويوبمذاتيخ!اللهرسول

رجلمنماانهقوميعرفلقدفوالله،تقتنيولاليتأذنأو،اللهرسوليا:فقالالأضفر؟"بنيجلاد

رسو،عنهفاعرضاصبر،لااقالأصفربنينساءرايتاناخشىد!اني،منيبالنساءعخبأبأشد

ولالىأئدنيقولفن)ومنهم:الايةهذهنزلتقيسبنالجدففيلك"اذتت"قذ:وقال،ىلمج!الله

خشيانماكانان:اي94]:النوبةأ!!يأثكقريئلمحيطتماجهئرورإثسقطوأالفتنةفىأ!نفتق

-لمجف،اللهرسولعنبتخلفهأكبرالفتنةمنفيهسقطفما،بهذلكوليسالأصفر،بنينساءمنالفتنة

تنفروالا:لبعفيىبعضهمالمنافقينمنقوئموقال،ورائهلمنجهنمد!ان:يقول،نفسهعنبنقسهوالرغبة

فيهم:وتعالىتباركاللهفأنزل!رو،اللهبرسولد!ازجافاالحقفيوشكاالجهادفيزهادة؛الحرفي

؟نوابماجزإمبهيهروليبيهوأقديلأ!ففيضحكؤايفقهون؟نوألؤح!بمأشذجهئصنارتلالهرفىلنفروألا)وقالوا

82].-81:التوبةأ!!يكسبون

:المنافقونفيهيجتمعبيتبتحريقيأمر-!ي!اللهرسول

بناسحاقعن،عبدالرحمنبنطلحةبنمحمدعن،حدثهعمن،الثقةوحدثني:هشامابنقال

المنافقينمنناساانع!رواللهرسولبلغ:قال،جدهعن،ابيهعن،حارثةبنعبداللهبنابراهيم

غزوةفي-لمجزاللهرسولعنالناسيثئطون،جاسومعندبيتهوكان،اليهوديسويلمبيتفييجتمعون

سويلم،بيتعليهميحرقأنوامره،اصحابهمننفبرفيعبيداللهبنطلحة+!النبيئاليهمفبعث،تبوك

فقالفأفلتوا،أصحابهواقتحم،رجلهفاتكسرت،البيتظهرمنخليفةبنالضحاكفاقتحم،طلحةففعل

]:الطويلأمنذلكفيالضخال

محئدنار،اللهوبيت،كادت

سويلبمكبسطئفتوقدوطلت

لمثلهاأعودلاعليكمسلانم

أبيرقوابنالضخاكبهايشيط

ومرفقيجمسيرأرنجليعلىأنوء

يحرقالناربهتشملومقأخاف
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أهلوحضق،والانكماسبالجهازالناسوأمر،سفرهفيجد-!تاللهرسولانثم:اسحاقابنقال

عقانبنعثمانوأنفقواحتسبوا،،الغنىأهلمنرجاذفحمل،الهسبيلفيوالحملانالنفقةعلىالغنى

مثلها.أحدينفقلمعظيمةنفقةذلكفي

:عفانبنعثماننفقة

ألفتبوكغزوةفيالعسرةجيقفيانفقعفانبنعثمانان:بهاثقمنحدثني:هشامابنقال

راصبى".عتهفاني،عثمانعنازض،"اللهم:-لجي!اللهرسولفقال،دينابى

البكائين:شان

مننفبرسبعةوهم،البكاؤونوهم،-لمجتاللهرسولأتواالمسلمينمنرجالأانثم:اسحاقابنقال

ليلىوأبو،حارثةبنيأخوزيدبنوعلبةعمير،بنسالمعوفبنعمروبنيمن:وغيرهمالأنصار

بنوعبدالله،سلمةبنيأخوالجموحبنحمامبنوعمروالنجار،بنمازنبنياخوكعببنعبدالزحمن

واقف،بنيأخوعبداللهبنوهرفي،المزنيعمروبنعبدالههوبل:يقولالناسوبعض،المزنيالمغفل

أحملكمماأجد"لا:فقال،حاجةأفلوكانواىيخ،الفهرسولفاستحملوا؛الفزاريساريةبنوعرباض

.ينفقونمايجدواالاحزناالدمعمنتفيضواعينهمفتوئوا!،عليه

كعببنعبدالرحمنليلىابالقىالنضر!كعببنعميربنيامينابنانفبلغني:اسحاقابنقال

ماعندهنجدفلمليحملنا،عحاللهرسولجئنا:قالاينكيكما؟ما:فقال،يبكيانوهما،مغفلبنوعبدالله

شيئاوزؤدهما،فارتحلاه،لهناضحافاعطاهما،معهعلى.الخروجبهنتقؤىماعندناوليس،عليهيحملنا

-لخيت.اللهرسولمعفخرجاتمر،من

ليذكروقد،تعالىاللهيغذرهمفلم،اليهفاعتذروا،الأعرابمنالمعذرونوجاءه:اسحاقابنقال

غفار.بنيمننفرانهم

المسلمين:بعضتخلف

رسولعنالنئةبهمأبطأتالمسلمينمننفزكانوقدالئير،وأنجمع،سفرهيك!حاللهبرسولاشتتبثم

سلمة،بنيأخوكعبأبيبنمالكبنكعب:منهم،ارتيابولاشكغيرعن،عنهتخلفواحتى-لمجروالله

بنسالمبنيأخوخيثمةوابو،واقفبنياخوأميةبنوهلاذ،عوفبنعمروبنيأخوالربيعبنومرارة

.الوداعثنئةعلىعسكرهضرب-لج!اللهرسولخرجفلما،اسلامهمفييئهمونلاصدقينفروكانوا،عوف

الله:رسولعامل

محمدبنعبدالعزيزوذكر،الانصاريصنملمةبنمحمدالمدينةعلىواستعمل:هسامابنقال

عرفطة.بنسباع؛تبوكإلىمخرجهالمدينةعلىاستعمل-جميباللهرسولأن:ابيهعنالدراوزدي

المنافقين:تخلف

فيماوكان،ذبابنحومنهأشفلعسكرهحد؟علىمعهابيئبنعبدالهوضرب:اسحاقابنقال
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منتخقففيمنأبيئبنعبداللهعنهتخلفلمجتاللهرسولسارفلما،العسكرينبأقلليسيزعمون

الريب.واهلالمنافقين

طالب:أبيبنعلئشان

بهفأرجف،فيهمبالإقامةوامره،افلهعلىعليهاللهرضوانطالبأبيبنعلي-كلي!الفهرسولوخلف

طالبأبيبنعلياخذ،المنافقونذلكقالفلما،منهوتخففالهاشتثقالأالاخلفهماوقالوا:،المنافقون

زعم،اللهنبييا:فقال،بالجرفنازذوهو،عي!اللهرسولأتىحتىخرجثمسلاحهعليهاللهرضوان

تركتلماخفقتكولكنني"كذبوا،:فقال،منيوتخفقتاستثقلتنيانكخلقتنيانماانكالمنافقون

الأ،موسىمنهارونبمتزلةمنيتكونأقعلعياترضىأفلا،وأهلكأهليفيفاخلقنيفازجغ،ورائي

فيالترمذي[اخرجه.سفرهعلى-لمجرواللهرسولومضى،المدينةالىعليئفرجع"بغدينبيلا6نه

3858].:برقمالمناقب

وئاص،أبيبنسعدبنابراهيمعن،ركانةبنيزيدبنطلحةبنمحمدوحدثني:اسحاقابنقال

المقالة.هذهلعليئيقولجمي!الفهرسولسمعأنهسعد،أبيهعن

.سفرهعلىع!ي!اللهرسولومضى،المدينةالىعليرجعثم:اسحاقابنقال

خيثمة:ألروشان

عريثينفيلهامراتينفوجد،حازيوبمفيأفلهالىأيامألمجتاللهرسولسارأنبعدرجعخيثمةأباانثم

قامدخلفلماطعاما،فيهلهوهئأتماء،فيهلهوبردتعريشها،منهماواحدةكلرشتقذ،حائطهفيلهما

وأبو،والحروالريحالضحفي-ج!داللهرسول:فقال،لهصنعتاوماامرأتيهالىفنظر،العريشبابعلى

عريشادخللا،والله:قالثم،بالئصفهذاما!!مقيممالهفيحسناءوامرا؟مهياوطعابمباردظلفيخيثمة

طلبفيخرجثم،فارتحلهناضحهقدمثمففعلتا،زادا،ليفهيئا،عي!الفهبرسولالحقحتىمنكماواحدة

الطريقفيالجمحيئوفببنعميرخيثمةأباأدرككانوقد،تبوكنزلحينأدركهحتىعي!اللهرسول

عليكفلا،ذنباليان:وهببنلعميرخيثمةابوقالتبوكمندنوااذاحتىفترافقا،،-لمجي!اللهرسوليطلب

:الناسقالبتبوكنازذوهو-لمجع!اللهرسولمندنااذاحتى،ففعل-لمجن!الفهرسولآتيحتىعنيتخلفأن

أبوواللههو،اللهرسوليا:فقالواخيئمة"أنجا"كن:عيباللهرسولفقال،مقبلالطريقعلىراكبهذا

أخبرثم"خيثمةأبايالك"أولى:عي!اللهرسوللهفقالىج!د،الفهرسولعلىفسلمأقبلأناخفلما،خيثمة

بخيبر.لهودعاخيرا،ع!ي!اللهرسوللهفقالالخبر،ع!ي!الفهرسول

]:الطويل[منقيسبنمالكواسمهشعرا،ذلكفيخيثمةأبووقال:هشامابنقال

وأكرماأعصكانتالتيأتيتنافقواالدينفيالناسرأيختلما

محرماأغشولماثمااكتسمتفلملمحمديديباليمنىوبايغت

تحمماقدبسرهاكراماصفاياوصرمةالعريشفيخضيبأتركت

يفماحيثشطرهنقسيالدينالىاسمحتالمنافقشكاذاوكتت
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فيه:وشأنهمبالحجروأصحابه!روالنبيمرور

راحوا،فلمابئرها،منالناسواستقىنزلهابالحخرمرحين!ك!هاللهرصولكانوقد:اسحاقابنقال

عجثتموهمحجيبئمنكانوماللضلاهمتهتتوضؤواولاشيئامائهامنتشربوا"لايك!:اللهرسولقال

امرهمماالناسففعلله"صاحبومعهالاالليلةمتكمأحدبخرجنولاثيئأ،متهتنهلواولاالأبلفاعلفوه

له،بعيرطلبفيالاخروخرج،لحاجتهأحدهماخرجساعدةبنيمنرجلينأنالا!،اللهرصولبه

حتىالريحفاحتملتهبعيرهطلبفيذهبالذيوأما،مذهبهعلىخنقفانه،لحاجتهذهبالذيفاما

ومعهالأأخدمتكميخرجأننهكم"الم:فقال،!ك!اللهرسولبذلكفأخبرطيء،بجبليئطرحته

فانطيءبجبلئوقعالذيالاخروأما،فشفيمذهبهعلىأصيبللذييك!اللهرسولدعاثم؟"صاحبه

عنبكر،ابيبنعبداللهعنالرجلينعنوالحديث،المدينةقدمحينيكتىاللهلرسولأهدتهطيئا

ولكنه،الرجلينالعباسلهسئىقد|نبكرابيبنعبداللهحدثنيوقد،الئاعديسغدبنسفلبنعباس

لي.يسميهماانعبداللهفأبىاياهما،استودعه

ونجهه،علىثوبهسجىبالحجرياللهرسولمزلما:قالانهالرفريعنبلغني:هشامابنقال

مامثلئصيبكمأنخونا؛باكونوأننمالأظلمواائدينبيوتتدخلوا"لا:قالثم،راحلتهواستحث

."أصابهم

فدعامج!،اللهرسولالىذلكشكوا،معهمماءولاالناساصبحفلما:اسحاقابنقال

الماء.منحاجتهمواحتملواالناسقارتوىحتىفأفطرثسحابةسبحانهاللهفأرسل،ع!حاللهرصوذ

بنيمنرجاليعنلبيد،بنمحمودعن،قتادةبنعمربنعاصبمفحدثني:اسحاقابنقال

الرجلكانان،والله،نعم:قال؟فيهمالنفاقينرفونالناسكانهللمحمود:قلت:قال،الاشهلعبد

لقدمحمود:قالثم،ذلكعلىبعضابغضهميلبسثم،عشيرتهوفيعمهومنأبيهومنأيخيهمنليعرفه

سار،حيثيك!اللهرصولمعيسيركان،نفافهمعروفالمنافقينمنرجلعن،قوميمنرجالاخبرني

حتىفأمطرتالسحابةاللهفأرسلدعا،حينيك!اللهرصولودعا،كانمابالحخرالئاسامومنكانفلما

مازة.سحابة:قالشيء؟هذابعدهل!!ويحك:نقولعليهافبلنا:قالوا،الناسارتوى

:المنافقونفيتقؤلتضل-!روالنبيناقة

فياصحابهفخرج،ناقتهضلتالطريقببعضكاناذاحتىساربئاللهرصولانثم:اسحاقابنقال

بنيعئموهوبدريا،عقبيأوكان،حزمبنعمارة:لهئقالاصحابهمنرجلعب!اللهرصولوعندطلبها،

منافقا0وكان،القينقاعيئاللصيتبنزيدرخلهفيوكان،حزمبنعمرو

بالباء.،لصيبابنويقال:هثامابنقال

عندبنيمنرجاليعنلبيد،بنمحمودعن،قتادةبنعمربنعاصمفحدثني:اسحاقابنقال

محمدأليس:ب!اللهرسولعندوغمارة،عمارةرخلفيوهواللصيتبنزيدفقالقالوا:،الأشهل

:عندهوعمارة-لمج!اللهرسولفقال!؟!ناقتهاينيدريلاوهوالسماهخبرعنويخبركم،نبيئأئهيزعم

د!اني-،ناقتهأينبذريلاوهوالسماءبأمريخبركم6نهويزمحمنبئ6نهيخبركممحئدهذا:قالرجلا"ان
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حبستهاقدوكذاكذاشغبفيالواديهذافيوهيعليها،اللهدلنيوقد،اللهعفمنيماالأأعلمما-والله

:فقال،رحلهالىحزمبنعمارةفرجعبها،فجاؤوافذهبوابها"تة"توييحئىفاتطلقوابزمامها،شجرة

قالللذيوكذا،بكذاعنهاللهأخبرهقائلمقالةعنانفا-لمجحاللهرسولحذثناهشيءمنلعجب،والله

هذهقال-والله-زيد:-يخي!اللهرسوليحضرولمعمارةرخلفيكانممنرجلفقال،لصيتبنزيد

ومالداهيةرخليفيان،اللهعبادالي:ويقولعنقهفييجازيدعلىعمارةفاقبل،تأتيأنقبلالمقالة

تضحبني.فلارحليمناللهعدوأفياخرجأشعر،

بشزمئهمايزللم:الناسبعضوقال،ذلكبعدتابزيداانالناسبعضفزعم:اسحاقابنقال

هلك.حتى

ذر:أبيشأن

،فلانتخلف،الهرسوليا:فيقولون،الرجلعنهيتخفففجعلسائرا،-يخن!اللهرسولمضىثم

حتىمته!الفهأراحكمفقدذلكغيريكواق،بكمتعالىاللهفـيلحقهخيرفيهيكفاق،"دعوه:فيقول

بكم،اللهفـيلحقهخيرفيهيككاق)دعوه:فقال،بعيرهبهوابطأذز،أبوتخففقد،اللهرسوليا:قيل

علىفحملهمتاعهأخذعليهأبطأفلفا،بعيرهعلئذزأبووتلؤممته"الفهاراحكمفقذذلكغيريكوان

المسلمينمنناظرفنظر،منازلهبعضفياللهرسولونزلماشيا،عيئاللهرسولاثريتغخرجثم،ظفره

فلماذز"أبا)كن:ع!الكرسولفقال،وخدهالطريقعلىيمشيلرجلهذاان،اللهرسوليا:فقال

،وخدهيفشيذز،إناالله"رحم!:اللهرسولفقالذر،أبوواللههو،اللهرسوليا:قالواالقومتامله

."وخدهويبعث،وخدهويموت

بنعبداللهعن،القرظيكغببنمحمدعن،الأسلميسفيانبنبريخدةفحدثني:اسحاقابنقال

وغلامه،امرأتهالأاحذمعهيكنلم،قدرهبهاوأصابه،الزبذةالنذزأباعثماننفىلما:قالمسعود،

زذأبوهذا:فقولوابكميمزركبفاول،الطريققارعةعلىضعانيثم،وكفنانياغسلانيانفاوصاهما

وأقبل،الطريققارعةعلىوضعاهثم،بهذلكفعلاماتفلما،دقنهعلىفاعينونا-لمجحاللهرسولصاحب

الإبلكادتقدالطريقظهرعلىبالجنازةالأيرعهمفلمعمار،العراقاهلمنرفطفيمسعودبنعبدالله

فاشتهل:قال،دفنهعلىفاعينونا-لمجن!اللهرسولصاحبذرأبوهذا:فقال،الغلاماليهموقامتطؤها،

،وخدكوتبعث،وخدكوتموت،وخدكتمشي-جز؟اللهرسولصدق:ويقول،يبكيمسعودبنعبدالله

الىمسيرهفي-جي!اللهرسوللهقالوماحديثهمسعودبنعبداللهحدثالمثم،فواروهوأصحابههونزلثم

.تبوك

المنافقين.مقالةعنيخبر-لجيا%اللهرسول

ومنهم؟عوفبنعمروبنيأخوثابتبنوديعةمنهمالمنافقينمنرفطكانوقد:اسحاقابنقال

يشيرون-مخشيئ:ويقال:هشامابنقال-حميربنمخسن:لهيقالسلمةلبنيحليفاشجعمنرجل

العربكقتالالأصفربنيجلادأتحسبون:لبعفبىبعضهمفقال،تبوكالىمتطلقوهو-لمجمرواللهرسولالى
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بنمخشنفقال،للمؤمنينوترهيباإرجافأ؛الحبالفيمقؤنينغدابكملكأنا،والفهبعضا؟!بعضهم

قرآنفيناينزلأننتفلتوأناجلدةمائةمنارجلكليضربأنعلىأقاضىأنيلودذت،والله:حمير

احترقواقدفانهم؛القوم"أدرل:ياسربنلعمار-بلغنيفيما-لمجتاللهرسولقالوقد،هذهلمقالتكم

رسولفأتوا،لهمذلكفقالعمار،اليهمفانطلقركذا"كذاقلتم،بلى:فقلأنكررافانقالوا،عفافـلهم

اخذوهويقولفجعل،ناقتهعلىواقفع!داللهورسولثابتبنوديعةفقال،إليهيعتذرونلمجتالله

إثماليقولررسأتنهز)ولون:وجلعراللهفانزل،ونلعبنخوصكناإنما،اللهرسوليابحقبها:

وكان،أبيواسماسمىبيقعد،اللهرسولياحميير:بنمخسنوقال65]:التوبةأ!ونلصبنخوض!ئا

لاشهيدايقتلهأنتعالىاللهوسأل،عبدالرحمنفتسمىحمير،بنمخشنالايةهذهفيعنهعفيالذي

أثز.لهيوجدفلم،اليمامةيومفقتل،بمكانهيعلم

أيلة:لأهلأمانايكتبعيا%اللهرسول

وأعطاه،جم!اللهرسولفصالح،أيخلةصاحبرؤبةبنيحئةأتاهتبولالىلمجتاللهرسولانتهىولما

فكتب،عندهمفهوكتابا،لهملمجتاللهرسولفكتب،الجزيةفأعطوهواذرحجزباءأهلوأتاه،الجزية

رؤبة:بنليحئة

سفنهمأيلةرأهلرؤبةنجنليحنةاللهرصولالنبئرمحمداللهمنأمنةهذه،الرحيمالرخمنالفه"بسم

رأهلاليمنرأهلالثامأهلمنمعهمكانرمنالنبيمحئدرذمةاللهذمةلهمرالبحر،البزفيرسيارتهم

يحللارانه،الناسمنأخذهلمنطيثوانه،نقـهدرنمالهيحولفائهحدثا،متهمأخدثفمق،البحر

بحر".أوبرمنيربدرنهطريقارلايردرنهماةيننعواأن

دومةاكيدرالنالوليدبنخالدمج%الفهرسولبعث

منرجل،عبدالملكبنأكيدروهو،دومةأكيدرالىفبعثهالوليد،نجنخانددعاعشج!اللهرسولانثم

خالذفخرجالبقر"يصيدستجده"انك:لخالدىلمجرواللهرسولفقالنضرانيا،وكانعليها،ملكاكانكندة

البقرفباتت،امرأتهومعهلهسطحعلىوهوصائفبما،مقمر؟ليلبماوفيالعينبمتظرحصنهمنكانإذاحتى

يتركفمن:قالت،واللهلا:قالقط؟هذامثلرايتهل:امراتهلهفقالتالفضر،باببقرويهاتحك

حنمان،:لهيقاللهاخفيهمبيتهأهلمننفزمعهوركب،لهفأسرجبفرسهفامرفنزلاحد،لا:قالهذه؟

كانوقد،أخاهوقتلوا،فأخذته-شحاللهرسولخيلتلقتهمخرجوافلما،بمطاردهممعهوخرجوافركب

عليه.بهقدومهقبلىلمجرواللهرسولالىبهفبعثخالد،فاستلبه،بالذهبمخؤصقديباجمنقباءعليه

حيناكيدبىقباءرأيت:قال،مالكبنانسعن،قتادةينعمربنعاصمفحدثني:إسحاقابنقال

عشم!:اللهرسولفقال،منهويتعجبونبأيديهميلمسونهالمسلمونفجعلع!د،اللهرسولعلىبهقدم

هذا".منأخسنالجنةفيمعافينجنسندلمناديلبيدهنقسيفوائذيهذا،من"أتنجبون

ثم،الجزيةعلىوصالحهدمهلهفحقن،ع!يهاللهرسوناعلىبأكيدرقدمخالداانثم:إسحاقابنقال

لخالدلمجبداللهرسولقوليذكربجرةبنبجير:لهيقالطيءمنرجلفقال،قريتهالىفرجع،سبيلهخلى
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[من!طاللهرسولقوللتصديقاستخرجتهحتىالليلةتلكالبقرصنعتوماالبقر"؛يصيدستجده"انك

:الوافر]

هادكليهدياللهرأيتانيالبقراتسالقتبارك

بالجهادامرناقدفائاتبوفيذيعنحائدايكفمن

ىلمجي!%:اللهلرسولالواديفيالماءانبثاق

الطريقفيوكان،المدينةالىقافلاانصرفثميجاوزها،لمليلةعشرةبضعبتبوكعني!اللهرسولفاقام

فقال،المشققوادي:لهيقالبواب،والثلاثةوالراكبينالراكبيرويماوشلمنيخرجماء

مننفراليهفسبقه:قال"نأتيهحئىشيئامتهيستقينفلاالواديذلكالئسبقنا"مق:عني!اللهرسول

هذاالىسبقنا"من:فقالشيئا،فيهيرفلم،عليهوقفىكفهاللهرسولأتاهفلما،فيهمافاستقوا،المنافقين

لعنهمثمآتيه؟"حتىشيئامنهي!نشقواأنأتههم"أولم:فقال؛وفلانفلان،اللهرسوليا:لهفقيلالماء؟"

نأالقهشاءمايدهفييصمتفجعل،الوشلتحتيدهفوضعنزلثم،عليهمودعا،!يختاللهرسول

كماالماءمنفاتخرق،بهيدعوأناللهشاءبماىلمجهاللهرسولودعا،بيدهومسح،بهنضحهثم،يصب

فقال،منهحاجتهمواستقوا،الناسفشرب،الضواعقكحسقحسالهانماسمعهمنيقول

".خلفهومايديهبينماأخصبوهوالواديبهذالتسمعنمنكمبقيمنأوبقيتمالئن:ىلمجماللهرسول

قمت:قال،يحدثكانمسعودبنعبداللهان،التيميالحارثبنابراهيمبنمحمدوحدثني:قال

العسكر،ناحيةفينايىمنشغلةفرأيت:قال،تبوكغزوةفي-جماللهرسولمعوانا،الليلجوفمن

،ماتقدالمزنيالبجادينذوعبداللهواذاوعمر،بكروابوىيخماللهرسولفاذااليها،انظرفأثبعتها:قال

التي"أدنيا:يقولوهو،اليهيدئيانهوعمربكروأبو،حقرتهفي-لمجماللهورسول،لهحفرواقدهمواذا

يقول:قالعنه"،فارض،عنهراضياأمـيتاني"اللهم:قاللشفههياهفلما،اليهفدئياهأخاكما"

.الحفرةصاحبكنتليتنييامسعود:بنعبدالله

ويضيقونذلكمنقومهفيمنعهالإسلامالىينازعكانلانه؟البجادينذاسميوانما:هشامابنقال

إلىمنهمفهرب،الجافيالغليظالكساءوالبجاد:،غيرهعليهليسبجابفيتركوهحتى،عليه

أتىثمبالاخر،واشتملبواحد،فاتزر،باثنينبجادهشقمنهقريباكانفلما،مج!ي!اللهرسول

المسح.:ايضاوالبجاد،لذلكالبجادينذو:لهفقيلكيرو،اللهرسول

]:الطويلأمنالفيسامرؤقال:هشامابنقال

مزملبجادفياناسيىكبيروذقهعرانينفياباناكان

رهم:أبيشأن

ائه،الغفاريرفمابياخيابنعن،الليثيأكيمةابنعن،الزفريشهابابنوذكر:اسحاقابنقال

:يقول،السجرةتحتبايعواالذين-يخن!اللهرسولاصحابمنوكان،الحصينبنكلثومأبارهمسمع

ىكم،اللهرسولمنقريبابالاخضرونحن،معهليلةذاتفسهرت،تئوكغزوة-لمج!اللهرسولمعغزوت
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منه؟دنؤهافيقزعنييخيهاللهرسولراحلةمنراحلتيدنتوقدأستيقظفطفقت،النعاسعلينااللهوألقى

ونحنالطريقبعضفيعينيغلبتنيحتى،عنهراحلتيأحوزفطفقتالغرز،فيرجلهأصيبأنمخافة

بقوله:الأاستيقظتفماالغزز،فيورنجلهعطاللهرسولراحلةراحلتيفزاحمت،الليلبغضفي

بنيمنتخففعمنيسالنيلمجروالفهرسولفجعل"سر":فقاللياستقفر،اللهرسوليا:فقلت"د!س"،

فعل"فما:قال،بتخلفهمفحدثتهالثطاط"الطوالانحنرالنفرفعل"ما:يسالنيوهوفقال،بهفأخبرهغفار

بشبكةنعملهمائدين"بلى:قالمنا،هؤلاءأعرفما،والفه:قلت:قالالقصار"انجعادال!ودالنفر

يا:فقلتفينا،حلفاءكانواأسلممنرخطأنهمذكرتحتىأذكرهمولمغفار،بنيفيفتذكرتهمشذخ"

تخففحينأولئكأحدمنعأما:بئالفهرسولفقالفينا،حلفاءكانواأسلممنرهطأولئك،اللهرسول

منالمهاجرونعئنييتخففأقعليأهليأعزان،الفهسبيلنينشيطاامرأابلهمنبعيرعلىيحمل!أق

."وأسلموغفاروالأتصارقرنثبى

تبوكغزوةمنالقفولعندالضرارمسجدامر

نهايى،منساعةالمدينةوبينبينهبلداوانبذينزلحتىع!اللهرسولمأقبلثم:اسحاقابنقال

مسجدابنيناقدإنا،اللهرسوليا:فقالوا،تبوكالىيتجفزوهوأصتوهكانواقدالضرارمسجدأصحابوكان

على"اني:فقال،فيهلنافتصليتأتينااننحمثوانا،الساتيةوالفيلةانمطيرةوالليلةوالحاجةالعلةلذي

نزلفلمافيه"لكمفصلينالأتيناكم-الئهشاءاق-قدفناقذأولو.يك!عقالكمااوشقل"وحالسفرجناج

بنومعنعوفبنسالمبنياخاالذخشمبنمالكيك!اللهرسولفدعاالصن!جد،خبراتاهأوانبذي

فاهدماهأهلهالطالمالصن!جدهذاالىأالطلقا:ففال،العجلانبنيأخا،عديبنعاصمأخاهأو،عدي

لمعن:مالكففال،الذخشمبنمالكرفطوهم،عوفبنسالمبنيأتياحتىسريعينفخرجاوحرتاه"

خرجاثمنارأ،فيهفاشعلالنخلمنسعفافأخذ،أهلهالىفدخل،أفليمنبنابىاليكأخرجحتىأتظرني

)والذجمت:نزلماالقرانمنفيهمونزل،عنهوتفزقوا،وهدماهفحزقاه،أهلهوفيهدخلاهحتىيشتدان

القضة.اخرإلى701]:النربة!أالمؤمنببئفوتفرلقأو!فرضرارامعتجداأئخذوأ

رجلا:عشراثنابنوهالذينوكان

،الشقاقمسجداخرجدارهومن،عوفبنعمروبنياحدزيدبنعبيدبنيمنخالدبنخذام

الأزعرابنحبيبةوأبوزيد،بنضبيعةبنيمنقشيربنومعتبزيد،بنأميةبنيمنحاطببنوثغلبة

عامر،بنوجارية،عوفبنعمروبنيمنحنيفبنسفلأخوحنيفبنوعئادزيد،بنضبيعةبنيمن

ضبيعة،بنيمنوبحزج،ضبيعةبنيمنالحارثبنوننتل،جاريةبنوزيد،جاريةبنمجمع:وابناه

عبدابنلبابةأبىرهطزيدبنأميةبنيمنوهو،ثابتبنووديعة،ضبيعةبنيمنعثمانبنوبجاد

المنذر.

مج!م:اللهرسولمساجد

ومسجدب،تبوكبمسجذ:مسماةمعلومةتبوكإلىالمدينةبينفيما-!تاللهرسولمساجدوكانت

ألاء،بومسجذ،انخطميذاتبومسجد،الاخضربومسجد،الزرابذاتبومسجد،مدرانثنئة



تبولثغزوةفيالمعذرينوافرخنفوا،ائذينالئلا!ةافر

655

"هشاملابن"السيرة

ومسجدب،الجيفةذيبومسجدتارا،شقالشنبومسجد،كواكبذنبمنالبتراءطرفبومسجد

ومسجدب،القرىوادياليوم،الواديبومسجدالصعيد،بومسجد،الحجربومسجد،حوضىصذر

خثب.ذيبومسجدالفيفاء،بومسجد،المروةذيبومسجد،عذرةبنيشقةالشقةمنالرقعة

تبوكغزوةفيالمعذرينوامرخلفوا،الذينالعلاثةامر

منالثلاثةالرهطإولئكوتخلف،المنافقينمنرفطعنهتخلفكانوقدالمدينةيكفحاللهرسولوقدم

فقال،أميةبنوهلال،الربيعبنومرارة،مالكبنكغب:نفاقولاشكغيرمنالمسلمين

فجعلواالمنافقينمنعنهتخففمنوأتاه"الثلاثةهؤلاءمنأحداتكلمن"لا:لأصحابه!اللهرسول

كلامالمسلمونواعتزل،رسولهولااللهيعذزهمولم،يك!اللهرسولعنهمفصفح،ويعتذرونلهيحلفون

الثلاثة.النفراولئك

بنكعببنعبداللهبنعبدالرحمنعن،شهاببنمسلمبنمحمدالزفريفذكر:اسحاقابنقال

حديثهيحدثمالكبنكنبإبيسمعت:قال،بصرهأصيبحينإبيهقائدوكان،عبداللهإباهأن،مالك

في!اللهرسولعنتخلفتما:قال،صاحبيهوحديث،تبوكغزوةفي!ك!ي!اللهرسولعنتخففحين

أحدارسولهولااللهيعاتبلمغزوةوكانتبدر،غزوةفيعنهتخفقتقدكتتأ"نيغير،قطغزاهاغزو؟

غيرعلىعدوهوبينبينهاللهجمعحتىقريشعيريريدخرجانما!اللهرسولانوذلكعنها،تخلف

بدر،مشهدبهاليأنأحبوما،الإسلامعلىتواثقناحينالعقبة-س!راللهرسولمعشهدتولقدميعاد،

في-حزاللهرسولعنتخلفتحين-خبريمنكان:قال.منهاالئاسفيإذكرهيبدرغزوةكانتوان

ليانجتمعتما،والله،الغزوةتلكفيعنهتخلقتحينمنيأيسرولاإقوىقطأكنلماني-تبوكغزوة

بغيرها،وؤىالأيغزوهاغزوةيريدقفمايك!اللهرسولوكان،الغزوةتلكفيانجتمعتاحتىفطراحلتان

عدوغروواستقبلبعيدا،سفرأواستقبلشديد،حزفي-لمجضاللهرسولفغزاها،الغزوةتلككانتحتى

تبعمنوالمسلمونيريد،الذيبوجههخبرهوأخبرهم،أفبتهلذلكليتأفبواأفرهمللناسفجفى،كثير

.مكتوبديوانيخمعهملا:يقول،الديوانبذلكيعني،حافطكتاثيجمعهملاكثير!اللهرسول

وغزا،اللهمنوحيفيهينزللمما،ذلكلهسيخفىانهظنالأيتغيبأنيريدرجلفقل:كعبقال

فتجهزصغر؛اليهافالناس!-الطلالواحئتالثمار،طابتحين-الغزوةتلك-لمج!راللهرسول

فيفاقول،حاجةأقضولمفازجعمعهملاتجفزأغدووجعلت،معهالمسلمونوتجهزفياللهرسول

فأضبحالجذ،بالناسشمرحتىبييتمادىذلكيزذفلم،أرذتاذاذلكعلىقادزانا:نفسي

ثم،يوميناوبيوبمبعدهأتجفز:فقلتشيئأ،جهازيمنإقضولممعهوالمسلمونغاديا-لمجزاللهرسول

شيئا،اقضولمفرجعتغدوتثمشيئا،إقضولمفرجغتلأتجفز،فصلواأنبعدفغدوت،بهمألحق

فلم،فعلتوليتني،فاذركهمأزتحلاقفهممت،الغرووتفرطأسرعواحتىبييتمادىذلكيزلفلم

رجلاالأارىلاأنييحزننيفيهمفطفت-!ولاللهرسولخروجبعدالئاسفيخرنجتاذاوجعلت،أقعل

،تبوكبلغحتىكي!اللهرسوليذكرنيولمالضعفاء،مناللهعذرممنرجلااو،النفاقفيعليهمغموصا

الله،رسوليا:سلمةبنيمنرجلفقالماللث؟"نجنكغبفعل"ما:بتبوكالقومفيجالقوهوفقال
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إلآمنهعلمناما،اللهرسولياوالله،قلتمابض:جبلبنمعاذلهفقال،عطفيهفيوالنظربرداهحبسه

بثي،حضرني،تبوكمنفافلاتوجهقدجمماللهرسولانبلغنيفلما،جميه!اللهرسولفسكتخيرا،

يذكلذلكعلىوأشتعينغدا؟جمماللهرسولسخطةمناخرجبماذا:واقول،الكذباتذكرفجعلت

منهأنخولاأنيوعرفت،الباطلعنيزاجقادمأ،أظلقد!تاللهرسولإن:قيلفلفا؟أفليمنرأي

بالمسجدبدأسفرمنقدماذاوكان،المدينةجميه!اللهرسولوصئح،أضدقهأنفأجمعت،بالصدفالأ

وكانوا،ويعتذرونلهيحلفونفجعلوا،المخففونجاءه،ذلكفعلفلما،للناسجلسثمركعتينفيهفركع

اللهالنسرائرهمويكللهمويستغفروأيمانهمعلانيتهمجمتاللهرسولمنهمفيقبلرجلا،وثمانينبضعة

جلستحتىأمشيفجئت"تعاله":ليقالثم،المقضبتب!مفتبسم،عليهفسففتجئتحتى،تعالى

جلستلووالله،الهرسولياإني:قلت:قال؟"ظهركانجتغتتكنألمخففك؟"ما:ليفقال،يديهبين

علمتلقد،والهولكنجدلأ،اعطيتلقد،بعذبىسخطهمنسأخرجأنيلرأيتالدنيااهلمنغيركعند

تجذصدقاحديثأحدثتكولئن،علييسخطكأناللهوليوشكنعنىلتزضينكذباحديثااليومحذثتكلثن

منيأيسرولاأقوىقطكنتماواللهعذز،ليكانماواللهولا،فيهاللهمنعقبايلأرجوإنيفيهعلي

وثارفقمتفيك"اللهيقضيحتىفقم،فيهصدفتفقدهذا"اما:جم!الهرسولفقال،عنكتخلفتحين

عجزتولقدهذا،قنلذنباأذنبتكتتعلمناكما،والله:ليفقالوا،فاتبعوني،سلمةبنيمنرجاذمعي

استغفارذنبككافيككانقد،المخففونإليهبهاعتذربماجمماللهرسولالىاغتذرتتكونلاان

قلتثم،نفسيفأكذبجميه!اللهرسولالنارجعأنارذتحتىبيزالواما،فوالله،لكجمماللهرسول

:قال،لكقيلمامثللهماوقيلمقالتكمثلقالارجلان،نعم:قالوا؟غيريأحدهذالقيهل:لهم

فذكروا،الواقفيأميةبنوهلال،عوفبنعمروبنيمنالعمريالربيعبنمرارةقالوا:هما؟من:قلت

الثلاثةأيهاكلامناعنع!يمالهرسولونهى،ليذكروهماحينفصمت،اسوةفيهماصالحينرجلينلي

بالأرضهيفما،والأرضنفسيليتنكرتحتىلنا،وتغيرواالئاسفاجتنبنا،عنهتخلفمنبينمن

فكنتأناوأفابيوتهما،فيوقعدافاشتكاناصاحبايفأما،ليلةخمسينذلكعلىفلبثنا،أعرفكنتالتي

يكلمنيولا،بالاسوافواطوف،المسلمينمعالصلواتواشهدأخرجفكتت،وانجلدهمالقوماشب

بردشفتيهحركهل:نفسيفيفأقول،الضلاةبعدمجلسهفيوهوعليهفأسلمجميه!الفهرسولوآتىأحذ،

نحو5التفتواذا،الينظرصلاتيعلىاقبلتفاذاالنظر،فأسارقه،منهقريبأأصليثملا؟أمعليالسلام

،قتادةأبيحائطجدارتسؤزتحتىمثيتالمسلمينجقوةمنعليذلكطالاذاحتى،عنيأعرض

انثدك،قتادةأبايا:فقلت،السلامعليردمافوالله،عليهفسلمت،اليالناسوأحسثعميأبنوهو

فسكت،فناشدتهفعدت،عنيفسكت،فناشدتهفعدت،فسكت؟ورسولهاللهاحسثانيتغلمهل،الله

النغدوتثم،الحائطفتسرزتووثبت،عينايففاضت،أعلمورسولهالله:فقال،فناشدتهفعدت،عني

يقوذ:،بالمدينةيبيعهبالطعامقدمممنالسامنبطمنعنييسألنبطيئاذابالسوفأمثيأنافبينا،ال!وف

ملكمنكتابااليئفدفع،جاءنيحتى،اليلهيشيرونالئاسفجعل:قال؟مالكبنكغبعلىيدذمن

ولم،جفاكقدصاحبكانبلغناقدفانهبغد؟أما:فيهفاذاحرير،منسرقيمافيكتابأوكتبغسان
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أيضا،البلاءمنوهذا-:قرأتهاحين-قلت:قال،نواسكبنافالحق،مضيعةولاهوانبداراللهيجعلك

بها.فسجرتهتنورالىبهافعمدت:قال،الشرلأهلمنرجلفيطمعأنفيهوقعتمابيبلغقد

نإ:فقال،يأتينياللهرسولرسولإذاالخمسينمنليلةاربعونمضتاذاحتىذلكعلىفأقمنا

تقربها،ولااعتزلهابللا،:قالماذا؟أمأطلقها:قلت:قالافرأتكتغتزلأنعيأمرلال!هرسول

هذافيال!هيقضيحتىعندهمفكوني،بافلكالحقي:لامرأتيفقلت،ذلكبمثلصاحبيالىوارسل

قاضيى.هوماالأمر

كبيزشيخأميةبنهلالان،اللهرسوليا:لهفقالت،جمفهال!هرسولاميةبنهلالامراةوجاءت:قال

منبهماال!هرسولياوال!ه:قالتيقربنك"لاولكن"لا،:قال؟أخدمهأنأفتكره،لهخادملاضائغ

:قال،بصرهعلىتخؤفتولقدهذا،يومهالنكانماأمرهمنكانمنذيبكيزالماوال!ه،اليحركة

:قال،تخدمهأناميةبنهلاللامرأةاذنفقد؟لافرأتكال!هرسولاستأذنتلو:اهليبعضليفقال

رجلوأنافيها،استأذنتهاذاذلكفيليجمرال!هرسوليقولماأدريمافيها،استاذنهلاوالله:قلت

شالث.

عنالمسلمينجم!رالفهرسولنهىحينمنليلةخمسونلنافكمل،ليالعثرذلكبعدفلبثنا:قال

قدمنا؟اللهذكرالتيالحالعلىبيوتنامنبيبظهرعلى،ليلةخمسينصبح،الضبحصليتثمكلامنا،

أكونفكنتسلإ،ظهرفيخيمةابتنيتكنتوقد،نفسيعليوضاقترحبتبماالأرضعليناضاقت

:قالأبشر،،مالكبنكغبيا:صوتهباعلىيقول،سلعظهرعلىأؤفىصارفيصوتسمغتاذفيها؛

صلئحينعليناال!هبتوبةالناس-لمجيدال!هرسولواذن:قال،الفرججاءقدأنوعرفتساجدا،فخرزت

منساعوسعىفرسأ،اليئرجلوركض،مبشرونصاحبينحووذهبيبسروننا،الناسفذهبالفجر،

يبشرنيصوتهسمعتالذيجاءنيفلما،الفرسمناسرعالصوتفكان،الجبلعلىاؤفىحتىأشلم

انطلقتثم،فلبستهماثوبينوام!تعرت،غيرهمايومثذاملكماووالله،بشارةائاهفكسوتهماثوبينزعت

دخلتحتى،عليكاللهتوبةلتهنك:ويقولون،بالتوبةيبسروننيالناسوتلقانيع،ال!هرسولاتيفم

إليئقامماووال!ه،وهئانيفحئانيعبيداللهبنطلحةاليفقام،الناسحولهجالقعرواللهورسولالمسجد

علىسلمتفلما:كعبقال،لطلحةيتساهالامالكبنكعبفكان:قال،غيرهالمهاجرينمنرجل

قلت::قالأقك"ولدثكمتذعليكمزيومبخير"أنجثر:السرورمنينرقوونجههليقالعي!اللهرسول

استبشراذاع!ي!ال!هرسولوكان:قال"اللهعندمن"بل:قال؟اللهعندمنأم،اللهرسولياعندلامن

منان،اللهرسوليا:قلتيديهبينجلستفلما:قال،منهذلكنعرفوكنا:قالقمير،قطعةوجههكأن

"أمسك:جمفهاللهرسولفقال،رسولهوالىاللهالىصدقةماليمناتخلعانوجلعراللهالىتوبتي

الله،رسوليا:وقلتبخيبر،الذيسفميممسكاني:قلت:قاللك"خيزفهومالكبنضعليك

منأحدااعلمماوالله،حييتماصدقاالأأحدثلاأناللهالىتوبتيمنوان،بالصدقنجانيقداللهان

تعمدتماوالله،اللهابلانيمماأفضلذلك-لمجتاللهلرسولذكرتمنذالحديثصدقفيال!هابلاهالناس

ال!هوأنزل،بقيفيمااللهيحفظنيأنلأرجووانيهذا،يوميالىعي!اللهلرسولذلكذكرتمنذكذبةمن
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يزفي!ادمابغدمنماالع!قساعةقائبعؤالذبوايأضارقيآلبئكلاللهتا%القد:تعالى

قو!ه:إلى!لحفواألذيتالثعةوط!زحيررءوتبهز!ئ!عليرتا%ثزمنهزفريؤقلوب

هدانيانبعد-تطنعمةعلياللهأنعمما،فوالله:كعبقال911]117،:التوبةأألعندتد!!مع)كونوأ

هلككما؛فأهلككذبتهاكونلاأنيومثذ،يك!اللهرسولصدقيمننفسيفيأعظمكانت-للإسلام

:قاللأحد،قالماشزالوخيأتزلحينكذبوهالذينفيقالوتعالىتباركاللهفان؛كذبوهالذين

بماجزآ!جهنرومأوسهزرجمسإنهت!عنهتمفماعرضوأعنهمقعرضوأإليهخانقلئترإذالحئمبأدله)سيخلفون

اتقورعنيرضىلاألئهمإثغتنهمترضؤأف!نعنهملزضؤال!متحلفون!يكسبون!الؤأ

منهمقبلالذينهؤلاءافرعنالثلاثةأيهاخلفناوكنا:قال69]59،:التوبةأ،!القسقين

مافيهاللهقضىحتىأمرنايكنن!الكرسولوازجأ،لهمواشتقفرفعذرهملهحلفواحينيك!اللهرسول

تخليفنامنالكذكرالذيوليس118]:التوبةأ،ضففوأألذيتالثعة)و!:تعالىاللهقالفبذلك؛قضى

منه.فقبلاليهواعتذرلهحلفعمنأفرناوارجائهايانالتخليفهولكن،الغزوةعنلتخلفنا

تسعسنةرمضانشهرفيواسلافها،ثقيفوفدامر

الثقفي:مسعودبنعروةأمر

وفدالشهرذلكفيعليهوقدم،رمضانفيتبوكمنالمدينةع!اللهرسولوقدم:اسحاقابنقال

أذركهحتىالثقفيئمسعودبنعروةأثرهاتغعنهماتصرفلفا-جمماللهرسولأنحديثهممنوكان،ثقيف

كما-جتاللهرسوللهفقال،بالإسلامقومهالىيرجعانوسأله،فأسلم،المدينةالىيصلأققبل

يا:عروةفقال،منهمكانالذيالامتناعنخوةفيهمان-!رواللهرسولوعرف"قاتلوك"انهم:قومهيتحدث

أبكارهم.مقاليهمأح!ثانا،اللهرسول

ابصارهم.من:ويقال:هشامابنقال

يخالفوهلاأنرجاء؛الإسلامالىقومهيدعوفخرجمطاعا،محئبأكذلكفيهموكان:اسحاقابنقال

منبالئبلرموه؛دينهلهمواظهر،الإسلامالىدعاهموقد،لهعليبماعلىلهمأشرففلما،فيهملمنزلته

بنيأخوعوفبناوس:لهيقالمنهمرجلقتلهانهمالكبنوفتزعم،فقتلهسفمفأصابه،ونجهكل

جابر،بنوهب:لهيقالمالكبنعتاببنيمنمنهمرجلقتلهأنهالأحلافوتزعم،مالكبنسالم

فيماإلأفيفليس؟اليالكساقهاوشهادةبهااللهاكرمنيكرامة:قالدمك؟فيترىما:لعروةفقيل

نأفزعموا،معهمفدفنوه،معهمفاذفنوني،عنكميرتحلأنقنلع!ن!اللهرسولمعقتلواالذينالسهداء

".قومهفي"يس"صاحبلكمثلقومهفيمثله"ان:فيهقال!اللهرسول

حولهممنبحربلهمطاقةلاأنهوراوا،بينهمائتمرواانهمثمأشهرا،عروةقتلبعدثقيفأقامتثم

واسلموا.بايعواوقد،العربمن

:الإسلامفيالدخولعلىثقيفاتفاق

لعبدمهاجراكانعلاجبنيأخاأمئةبنعمروأن:الأخنسبنالمغيرةبنعتبةبنيعقوبحدثني
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عمروبنياليلعندالىفمشى،العرباذهىمنأميةبنعمرووكان،سىةبينهماالذيعمرو،بنياليل

:للرسولياليلعبدفقال:قال،الياخرفي:لكيقولأميةبنعمروان:اليهأزسلثم،دارهدخلحتى

أظئه،كنتمالشيئءهذاان:فقال،دارلفيواقفاذاهووها،نعم:قالالي؟أزسلكأعمرو!!ويلك

أمربنانزلقدانه:عمرولهفقال،بهرحبرآهفلما،اليهفخرج،ذلكمننفسهفيامنعكانلعمرو

لكموليستكلها،العرباسلمتوقد،رايختقدماالرجلهذاافرمنكانقدانه،هجرةمعهليست

أمركم.فيفاتظروا،طاقةبحربهم

منكميخرجولاسربلكميأمنلاأنهترونافلا:لبعفيىبعضهموقالبينها،ثقيفائتمرتذلكفعند

فكلموا،عروةارسلواكمارجلا،ءلمجوواللهرسولالىيرسلواأنوأنجمعوا،بينهمفاتمروا،اقتطعالأاحد

وخشي،يقعلأنفأبى،عليهذلكوعرضوامسعود،بنعروةسنوكانعمير،بنعمروبنياليلعند

يبعثواأنفانجمعوارجالأ،معيترسلواحتىفاعلالست:فقال،بعروةصنعكما-رجعاذا-بهيضنعان

بنعمروبنالحكمياليلعبدمعفبعثوا؛سئةفيكونوا؛مالكبنيمنوثلاثةالأحلافمنرجلينمعه

بنالعاصأبيبنعثمان:مالكبنيومن،معتببنسلمةبنغيلانبنوشرخبيل،معتببنوهب

بنيأخاربيعةبنخرشةبنونمير،سالمبنياخاعوفبنواوسيسار،بنيأخادفمانعبدبنبشر

مامثلمنخثيةالأبهميخرفيولم،أفرهموصاحبالقومنابوهو،ياليلعبدبهمفخرج،الحارث

رفطه.الطائفالىرجعواإذامنهمرجلكليشفللكيمسعود،بنبعروةصنع

أصحابركابنوبتهفييرعىشغبةبنالمغيرةبهاالفواقناةونزلواالمدينةمندنوافلما

يشتدوضبرالثقفيينعندالركابترلرآهمفلفا،لمجم!أصحابهعلىنوبارعيتهاوكانتجمض،اللهرسول

عنفأخبرهجمؤ،الكرسولعلىيدخلانقبلالصديقبكرابوفلقيه،عليهبقدومهمع!اللهرسولليبسر

منويكتتبواشروطا،جيناللهرسوللهميشرطبانوالإسلامالبيعةيريدونقدمواقدانثقيفركب

تسبقنيلا،باللهعليكاقسمت:للمغيرةبكرابوفقال،واموالهموبلادهمقومهمفيكتابايك!عاللهرسول

فأخبرهع!،اللهرسولعلىبكرابوفدخل،المغيرةففعل،احدثهاناأكونحتى!ك!ن!اللهرسولالى

!ه،اللهرسوليحيونكيفوعلمهم،معهمالطهرفروحأصحابهالىالمغيرةخرجثم،عليهبقدومهم

كما،مسجدهناحيةفيقبةعليهمضرب-رواللهرسولعلىقدمواولما،الجاهلثةبتحيةالأيقعلوافلم

اكتتبواحتىجمي!،اللهرسولوبينبينهميمشيالذيهوالعاصبنسعيدبنخالدفكان،يزعمون

!هاللهرسولعندمنيأتيهمطعامايطعمونلاوكانوا،بيدهكتابهمكتبالذيهوخهـالدوكان،كتابهم

لهميدعأنجمؤاللهرسولسالوافيماكانوقد،كتابهممنوفرغواأسلمواحتىخالد،منهياكلحئى

سنة،سنةيسألونهبرحوافما،عليهمذلكع!اللهرسولفابى،سنينثلاثيهدمهالااللأتوهيالطاغية

يريدونوإنما،مسفىشيئايدعهاانعليهمفأبى،مقدمهمبعدواحدآشهراسألواحتى،عليهمويأبى

قومهميرؤعواانويكرهون،وذراريهمونجسائهمسفهائهممنبتركهايتسفمواأن،يظهرونفيما،بذلك

بنوالمغيرةحرببنسقيانأبايبعثانالأ،عليهمجمي!اللهرسولفأبى،الإسلاميدخلهمحتىبهدمها

أوثانفميكسروالاوأن،الضلاةمنيغفيهمان-الطاكيةترلمع-سألوهكانواوقدفيفدماها،شعبة
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ديننفيخيرلافانهالضلاةواما،متهفسنغفيكمبابدبكماوثانكمكسر)اما:-فياللهرسولفقال،بايديهم

0دناءةكانتلانفسنؤتيكهامحمد،يا:فقالوافيه"صلاةلا

:العاصألىبنعثمانعليهميؤمربم!يفااللهرسول

احدثهممنوكان،العاصأبيبنعثمانعليهمامركتابهم!رواللهرسوللهموكتباسلموافلما

ياجصر:اللهلرسولبكرأبوفقال،الفرانوتعلمالإسلامفيالتفقهعلىاخرصهمكانأنهوذلكسنا،

0القرانوتعلمالإسلامفيالتفقهعلىاخرصهممنمنهمالغلامهذارايتقدانيالد،رسول

وسحوره:مج%اللهرسولفطر

وقدهم،بغضعن،الثقفيربيعةبنسفيانبنعطيةعن،عبداللهبنعيسىوحدثني:اسحاقابنقال

عندمنوسحورنابفطرنا-رمضانمنبقيمايكني!اللهرسولمعوصمنااسلمناحين-ياتينابلاذكان:قال

جمزالفهرسولتركتقدفيقوذ:،طلعقدالفجرلنرىانا:لنفولوائابالسحورفياتينا-لمجرو،اللهرسول

جنتكمما:فيقولبعد،كلهاذهبتالشمسنرىما:لنقولوانابفطرناوياتيناالسحور،لتأخيريتسحر؟

منها.فيلتقمالجقنةفييدهيضعثم،-لمجي!ماللهرسولأكلحتى

وسحورنا.بفطورنا:هشامابنقال

أبينجنعثمانعنالشخير،بنعبدالدبنمطرفعنهند،أبيبنسعيدوحذثني:اسحاقابناطقا

،عثمان"يا:قالان-ثقيفعلىبعثنيحين--لمجحاللهرسولاليعهدماآخرمنكان:قال،العاص

".الحاجةوذاوالضعيفوالضغيرالكبيرفيهمفان؛باضعفهمالناسوافدرالصلاةفيتجاوز

اللآت:الطاغيةهدم

ابامعهمعصعالفهرسولبصثراجعينبلادهمالىوتوجهواافرهممنفرغوافلما:إسحاقابنقال

ارادالطائفقدموااذاحتى،القوممعفخرجا،الطاغيةهذمفيشغبةبنوالمغيرةحرلبنجنسقيان

أبوواقام،قومكعلىأنتادخل:وقال،عليهسفيانابوذلكفأبى،سفيانابايقدمانشعبةبنالمغيرة

معتب؟بنودونهقومهوقام،بالمغوليضربهاعلاهاشعبةنجنالمغيرةدخلفلما،الهدمبذيبمالهسفيان

منهولأمن:ويقننعليها،يبكينحسراثقيفنساءوخرج،عزوةاصيبكمايصابأويرمىأنخشية

:الرجز]

الزضاغ10دفاغلتنكين

المصاغيحسنوالم

.اسحاقابنغيرعن؛لتنكين:هشامابنقال

المغيرةهدمهافلما،لكآهالكواها:بالفأسيضربهاوالمغيرةسفيانابوويقول:اسحاقابنقال

.والجزعالذهبمنومالهامجموعوحلئها،سفيانابيالىازسلوحلئها،مالهاوأخذ

قتلحين-ثقيفوتدقنل-لمجتاللهرسولعلىقدماالاسودبنوقاربعروةابنمليحابوكانوتد

"شليا:ك!ماللهرسوللهمافقالفأسلما،ابدا،شيءعلىيجامعاهملاوأن،ثقيففراقيريدان-عروة
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وخالنا:فقالاحرب"نجنسقيانأباأوخالكماءيخ!ر:اللهرسولفقال،ورسولهاللهنتوئىفقالا:شئتما"من

سال،الطاغيةهدمالىوالمغيرةسفيانابا-يخ!راللهرسولووجهالطائفاهلاسلمفلما،سفيانابا

لهفقال،الطاغيةمالمنعليهكانديناعروةأبيهعنيقضيأنعروةابنمليحابو-سي!اللهرسول

والاسودوعروة،فاقضه،الفهرسولياالاسودوعنالاسود:بنقاربلهفقال"نعم"ع!رو:اللهرسول

رسوليا:-شي!اللهلرسولقاربفقالمشركا"ماتالأسود"انعفرو:اللهرسولفقال،وأملابأخوان

فامر،بهاطلبائذيأناوائما،عليالدينإئما،نفسه:يغني،قرابةذامسلماتصللكن،الله

الطاغية.مالمنوالاسودعروةدينيقضيأنسفيانأبا-خ!داللهرسول

والاسودعروةعنتقضيانأمركقدع!ن!اللهرسولإن:سفيانلابيقالمالهاالمغيرةجمعفلما

عنهما.فقضىدينهما،

مج!يا%:اللهرسولكتاب

لهم:كتبالذيجمرواللهرسولكتابوكان

يعضد،لاوصيدهوقيعضاهان،المومنينالىاللهرصولالئبيمحمدمن،الرحيمالرخمنالله"بسم

وانمحمدا،النبئيبهفيبلغبوخذفانهذلكتعدىفان،ئيابهوتتزعيجلدفانهذلكمنشيئابقعلوجدمن

أحذيتعدهفلا-عبداللهبنمحمدالرصولبأمرسعيدبنخالدوكتب-جمراللهرصولمحمدالنبيأفرهذا

-!رو".اللهرصولمحمدبهامرهفيمانقسهفيظلم

لمجيمأالنبثيواختصاضىتسعسنه،بالناسل!حنهبكبرأبيحج

عنهبراءةأولبتأديةعليهاللهرضوانطالبابيبنعلي

اميرابكرأبابعثثم،القعدةوذاوشوالأرمضانشهربفية-شي!اللهرسولاقامثئم:اسحاقابنقال

حجهم؟منمنازلهمعلىالشركاهلمنوالناس،حجهمللمسلمينليقيم؛تعسنةمنالحبئعلى

المشركينوبينكتناللهرسولبينمانقضفيبراءةونزلت،المسلمينمنمعهومن!هبكرأبوفخرج

الشهرفياحديخافولا،جاءهاحدالبيتعنيصدلاأن؟وبينهمبينهفيماعليهكانواالذيالعفدمن

جم!اللهرسولبينعهودذلكبينوكانت،السركأهلمنالناسوبينبينهعافأعفداذلكوكان،الحرام

،تبوكفيعنهالمنافقينمنتخففوفيمنفيهفنزلت،مسماةاجاليالىخصائصالعربمنقبائلوبين

منمنهم؛يظهرونمابغيريستخفونكانواأقوايمسرائرفيهاتعالىاللهفكشف،منهمقالمنقولوفي

انمثرك!شنعهدتمالذينإلىءورسولهاللهضنب!)برإ:وجلعزفقاللنا،يسملممنومنهملنا،سمي

غنرأنكر.واعلموأأشهر(زبعهأ!زضفى)فسيحوأ،الشركأهلمنالعامالعهدلاهل:أي1]:[براءة!!

برىهعأدله(نألالمخبرافىخيؤمألناسإلىورسودتأدئهثف!وأذنانبهفريننخزىأدلهو(نأدلهمعجزى

(تبهمفاغدوأتولئتئموإنل!خفترفهونئتئم)فان،الحجةهذهبعد:أي2،3،:أبراءة!ورسولهرائثركين

العهد:اي4]3،:أبراهة!المشركبنمنعهدتمألذيفإلاألييريعذابكفرؤااثذينولثراللهمعجزىغير

نإمذتهتمإكعفدقىإليهتمف!نئوأا(صاعييهئميطهروأولنمشثاينقصوكتملتم)ثمالمسمئالاجلالىالخاصق
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)فاقنلوأاجلالهمضربالتيالاربعة:يعني5]4،:أبراءة!ألحرما!تث!هرال!لخفاذا!الشقينمجمثأدنه

الرئحؤةواتوأألفحلؤةوأقامواتابواف!نصصذ!للهئمواقعدوأوآضروئموضذوهزوجدتموهرحعثالشتركين

بقتلهمامزتكالذينهؤلاءمن:اي6]5،:أبراءة!المئتبركينئنأص!فىانزحيرغفورأدئهإنسبيلهتمفخفوأ

6].:أبراءة!!يعلموتلاقومي!نهمذلكمأن!أتلغهثرالئوبممي!معحثئفأجغ)أشتجارل

يخيفوكملاأنالعائمالعهدعلىوانتمهمكانواائذين7]:أبراءة!صللعشركينيكلن)!يف:قالثم

عندعهدتزالذبإلاءرسولهوعندأدتهعند)عهذالحرامالشهرفيولاالحرمةفيتخيفوهمولا

الحديبيةيوموعهدهمقريثبىعقدفيدخلواكانواالذينبكربنيمنقبائلوهي7]:أبراءة!الحراسألستمبد

الديلوبنوقريشمنالحيئهذاالأنقضهايكنفلم،قريشوبين-جفهاللهرسولبينكانتالتيالمدةالى

مننقضيكنلملمنالعهدباتمامفأمر،وعهدهمقريشعقدفيدخلواكانواالذينوائلبنبكربنيمن

7].:أبراءة!المتقينمجميألثهانلهتمفاشتفيمو(لكخأشتقموا)فمامذتهالىبكربني

مذةالىلهمعهدلاالذينالمشركون:اي8]:أبراءة!علئجتميظهروأوإن)!يف:تعالىقالثم

8].:أبراءة!ذمهيرولاإلمصفيهغيزقبوا)لاالعائمالشركاهلمن

]:البسيط[منتميبمبنعمروبنأسيدبنياحدحجربناوسقال،الحلفالإذ::هشامابنقال

والشرفالالاءفيهمومالكمرقبهلوافيمالكبنولولا

الوافر]:أمنالشاعرقالالاذ؛وجمعه،لهقصيد؟فيالبيثوهذا

جهداتالنفلاوبينكمبينيالألالمناذفلا

]:الطويل[منالفقيهالاجدعبنمسروقأبووهو،الهمدانيمالكنجنالأجدعقال؟العهده:والذمة

ومنكراالينامغروفاالأزضمنتجاوزواأقذمةعليناوكان

ذمم.وجمعها،لهابيابثلاثةفيالبيتوهذا

إنهغسيلهعنفصذؤاقليلأثشاألتهئايمئإشترؤافستوتوأتحثرهمقلوبهزوتإلىبأفوصههم)يرضحونكم

اعتدواقد:اي!!المغتدونهموأؤدبهثذثةولاإلممؤضمنفىلزقبون!!يعملون!انرأما.ص

أبراءة:!!يغلمونلقؤيرالأيئئونفضلالذينفىف!خؤنكئمألر!ؤةوءاتوأألضلؤةوأقامواتابوأ)دإنعليكم

،8.[11

عليبنمحمدجعفرأبيعن،حنيفبنعئادبنحكيمبنحكيموحدثني:اسحاقابنقال

ليقيم!هالصديقبكرأبابعثكانوقدء!ر،اللهرسولعلىبراءةنزلتلما:قالانه،عليهاللهرضوان

أهلمنرجلالأعئييوذي"لا:فقالبكر،ابيالىبهايعثتلو،اللهرسوليا:لهقيل،الححللناس

فيوأذنبراءةصذرمنالقصةبظه"اخرفي:لهفقال،عليهاللهرضوانطالبأبينجنعليدعاثم"بيتي

بالبيتيطوفولا،مثركالعامبفدبحبئولاكافر،الجنةيدخللاأنهبمنىانجتمعوااذاالنحربومالناس

عليهاللهرضوانطالبأبيبنعليفخرج"مدتهالىلهفهومحهذيك!اللهرسولعتدلهكانومن،عريان

وأامير:قالبالطريقبكرأبوراهفلما،بالطريقبكراباأذركحتىالعضباء-جي!اللهرسولناقةعلى

علىالئنةتلكفيذاكاذوالعرب،الححللناسبكرابوفاقاممضيا،ثممأموز،بل:فقالمأموز؟
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فاذن!هطالبأبيبنعليئقامالنحريومكاناذاحتى،الجاهليةفيعليهاكانواالتيالحجمنمنازلهم

العامبعديحجولاكافرالجئةيدخللاانه،الناسإئها:فقال،لمج!اللهرسولبهأمرهبالذيالناسفي

الناسوأجل،مدتهالىلهفهوعفدلمج!ماللهرسولعندلهكانومن،عزيانبالبيتيطوفولا،مشرك

إلآ،ذمةولالمشرفيعهدلاثم،بلادهمأومأمنهمالىقوبمكلليرجع،فيهمأذنيوممنأشهبرأزبعة

ولم،مشركالعامذلكبعديحبئفلم،مدتهإلىلهفهومد؟الىعفذعصاللهرسولعندلهكان!حدا

جمح.الفهرسولعلىقدماثم،عريانبالبيتيط!

إلىالمدةوأهلالعامالعهدأهلمنالشركافلمنكانفيمنبراءةمنهذافكان:إسحاقابنقال

المسمى.الأجل

ومن،الخاصقالعهداهلمننقضممنالشركاهلبجهادجمن!رسولهاللهامرثم:اسحاقابنقال

بعدائه،فيقتلمنهمعادفيهايغدوأقإلأاجلالهمضربالتيالأشهرالأربعةبغدالعامالعهدأهلمنكان

أتخشونه!رمرحأزهبدءومحتمرهمالزسولباخراجرصهثوأأتمئهزئحثوأقؤمالقعلوت)ألا:فقال

ويثعلتيزوينصريهتمويخزهمبأيديحنمأدديعذبهصتثلوهم!شؤ!بكننرإنتخشؤهأنأحنفالنه

صكيزعليئوأدثهيشآءمن)فىذلكبعدمن:أي!أدئهولتربقلوبهزغيظويذهحتمؤيخايتقؤر!درر

انمؤمينولاءرسولهولاألتهدولؤمنيتخذواولزمنكغجفدواالذيئألنهيغدمولماتنزكوأأنحستتزأش

13-16].أبراءة:!لغملتبمايخإوأللهويبة

اللهكتابوفي،يذخلدخل:أي،يلجولجمنوهو،ولائحوجمعها،دخيل:وليجة:هشامابنقال

دونهمندخيلايتخذوالم:يقول،يدخل:أي04].:الأعراف1!ايخاذسزقالجعليلج)صوجلعر

النخلواوإذاآمنوا،للذينالإيمانيظهرون؛المنافقونيصنعمانحو،يظهرونماغيرإليهيسرون

]:الكاملامنالثاعرقال؛معكمإناقالواشياطينهم

مسوبغيرالحتفاليكساقواوليجةجعلتقذبانكواعلم

أفضلأحدفلا،البيتهذاوعفار،الحاجوسقاةالحرمأهلانا:قريشقولذكرثم:اسحاقابنقال

ذلك،علىليستعمارتكمان:أي"الأخروأليؤسيأدئهامف0منأدنه!شيسديعر)إنما:فقالمنا،

ولزألر!وةو.اقألضلؤه)وأقامالاخرواليومبالئهامنمنبحفها،عمرهامق:أي؛اللهمساجديغمروانما

ثم،حقاللهمن"عسى"و!ألمقتدينمنيكونواأنأؤلهك)فصمىعمارهافأولئك:أي!أدنها،يخم!

يمتتونلاالدسييلفىوجهدالآخروألؤربأدئهءامنكمنيترا!الم!بدوعارهالخاجسقاية)أجعفتم:تعالىقال

وماعدؤهمعنوتوليهمفيهكانوماحنينذكرالىانتهىحتىالقصةثم-91]18:أبراءة!ال!هعد

بعدألحرأمألم!جديقربرأفلانج!المثريهرت)إنما:تعالىقالثم،تخاذلهمبعدنضرهمنتعالىاللهأنزل

التجارةفلتهلكنالأسواقعئالتنقطعن:قالواالناسانوذلك28]:أبراءة"عيلةخفتصو)نهدأعامهتم

منأدلهيغنيكمفسؤفغيلةخفتز)دمان:وجلعراللهفقال،المرافقمنفيهانصيبكناماوليذهبن

ولابأدنهيؤمنوتلاأنذيبقعلواح!برعليزأدنهإتشآ")إن،ذلكغيرونجهمن:أي،فقحله-

طوأحتئال!تفأوتوأالذلىمنالحقديئيديؤتولاورسرلاأدنهحزممايحرنونولاألاخريايؤس
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؟الأسواققطعمنتخوفتممماعوضقهذاففي:اي92]:أبراءة!!صئغروتوهميدعناتجزية

الجزية.منالكتابافلاعنافمقاعطاهمماالشركبامرعنهمفطعممااللهفعؤضهم

!ثيزات)إن:تعالىقولهالىانتهىحتى،عليهوالفريةالشرمنفيهمبماالكتابينافلذكرثم

وأتفضةالذهبيكنزوتوألذيفألئةصسيلعنويصذوتبألئطلافاسأئوللأممونوالرقبانألاخبار

34].:أبراءة!أليربعذا!فب!ثرهمأدئهسبيلفىيفقونهاولا

الشهور،منتعالىاللهحرمممايحلكانما:"والنسي،فيهاخدثتالعرثكانتوماالنسيءذكرثم

ألسشؤ!ضلقئؤمأدنهتحنىفىثهراعمثرأثنااللهعندالشهورعذ)إن:فقالمنها،اللهاحلمماويحرم

حرامهاتخعلوالا:اي36]:أبراءة!(ق!تمفهنتظلموأفلاالميئمألذينذلفحرمةأزبعةمنهاوالازض

فى)زلادبريصنعونكانواالذي!أقىص)إنمافالشركأهلفعلكما:أي،حرامأحلالهاولا،حلالأ

زدرراللهحزممافيح!وأأللهحزمماعذلواطواعاصماريحرمونهعاصماصطوفيكفواالذدرردهيفطال!قر

37].:أبراءة!أكقركالقؤميفدىلاواللهأغم!ضسؤلهز

دعاهمحينالزومغزومناعظمواوماعنها،المسلمينتثاقلمنفيهاكانوماتبوكذكرثم

ماثمالجهاد،مناليهدعو!ماالىدعواحينالمنافقينمننافقمنونفاق،جهادهمالى-لمج!اللهرسول

فىأنفروادكزقيلإذالكزماامنوا0الذيف)يائها:تعالىفقال،الإسلامفياحداثهممنعليهمنعى

قؤماوي!تدذأليماعذائا)بعذنحنم:تعالىقولهالىالقضةثم38]:أبراءة!الأزضنإلىاثائقتزاللهسييل

اثنينثاف!فروأالذينأخرجهإداللهنصرهفقدلمحروه)الأ:تعالىقولهالى93]:أبرا.ة!غير!خ

.04]:أبراهة!أتغارفهماإد

ولكنلاتبعوكقاصحداوسفراقرياصضا؟ن)لؤ:النفاقأهليذكرلمج!دلنبيهتعالىقالثم

الهـلبهذبونإنهتميعلمواللهأنفسهميخكونمعكتملخرتجاأشتطغنالوبأللهوسيخلفونألشقةلجغبعدت

وتعلرصحدلوأاتذفيثيتينحتئلهزأذنتلمتبرألثه)عفايستطيعونانهم:اي42]أبرا.ة:

طنكثمولأؤضعوأخبا،الأزادكتمئافيكرخرجوا)لؤ:قولهالى43]:أبراءة!!البهذبين

47].أبراءة:!لمخسئعونورفيئاتفئنةيبغونم

المشي؟منأسرعالسيرمنضرب:فالإيضاع،أضعافكمبينساروا:خلالكمأؤضعوا:هشامابنقال

]:الكاملأمنالهمدانيمالكنجنالأجدعقال

والإيضاعالسدبينبشريحبشأوهالمدذالوحديضطادك

له.قصيدةفيالبيتوهذا

،سلولابنأبيبنعبداللهمنهم،بلغنيفيما،السرفذويمناستاذنوهالذينوكان:اسحاقابنقال

،جندهعليهيقسدوامعهيخرجواانانهملعلمه؟اللهفثئطهمقومهمفياشرافاوكانوا،قيسبنوالجذ

سمعون)وفيئ:تعالىفقال،فيهملشرفهمإليهيدعونهمفيماوطاعة،لهممحئةاهلقوثمجتدهفيوكان

!،الامورللث)وقلبواينتأذنوكانقبلمن:ايقئل!منانفئنةإشغوآلقدبالطلمينعليزوأدئهلمتم

ومتهمنحرهونوهتمأدنهأضوظهرألحقجآء)حتىامركعليكويزدوا،اضحابكعنكليخذلوا:أي
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قيبىبنالجذلنا،سفيفيما،ذلكقالالذيوكان!سطوأالفتنةفىألالقتىولالىأئدنصلقولفن

بجدوت)لؤ:تعالىقولهالىالقصةكانتثئم،الزومجهادالىع!هاللهرسولدعاهحينسلمةبنياخو

وإنرضوامتهاأغالوأف!نألضدقتفىبقمزكمن!رمنهمتحمحونوهتمإلةنرنؤأمذضلأأؤمفزتأؤملخا

لدنياهم.وسخطهمورضاهمنيتهمانما:أي58]57،:التربة!!أيستخالونهتمإذامنهايعطؤالتم

وأتمؤلفةعلتهاوألعئلينوالمسبهينلقفتراءألضدقت)إثما:فقالأفلهاوسمى،هيلمنالضدقاتبينثم

التوبة:!أ!ير!يروأبألئهصتفرليمةألشبيلوأئناللهسبيلوفواتقرمينالرقابوفىفلوبهت!

.[6.

خيرأذنقلأذنهوليلفولوئألئىإلؤدونالذجمت)،يتهم:فقالعئالنبيوأذاهمغشهمذكرثم

وكان!!أليمعذابلهئمألمحهرسوليؤذونوألذينمنكزءامنوألفذينورحمه!لقمؤنينو"يؤصنبأدلهيؤمن!ئم

الآية،هذهنزلتوفيه،عوفبنعمروبنيأخوالحارثبننبتل،بلغنيفيما،المقالةتلكيقولالذي

!تم!خيرأذن)قل:تعالىاللهيقول،صدقهشيناحدثهمن،اذنمحمدانما:يقولكانأنهوذلك

به.ولصدقالخيريسمع:أي

!!ثممؤصمنيهف!الؤأإنيرضؤأنأحفررسوئامورالمحهليرضحومحتملكتمبأدثه)علفوت:تعالىقالثم

!!تستتهؤونكتصءورسولهايئهءر(بألئهقلونفصثنحؤض!ناإئماليقولررسألضهض)ولنن:قال

هذهقالالذيوطن66]،:التوبة"أطابفةلغذقيئنكخطاكةصعنلغف)إن:تعالىقولهالى65]:النوبةأ

بلغني،فيما،عنهعفيالذيوكان،عوفبنعمروبنيمنزيدبناميةبنياخوثابتنجنوديعةالمقالة

منالقممةثم،منهمسمعمابعضمنهمأنكرأنهوذلك،سلمةبنيحليفالأشجعيحميربنمخشن

وبتسجهئرومأولهنمعلئهغراغلظوألشفقبنأن!فارجهدالئبئ)يأيها:تعالىقولهالىانتهىحتى،صفتهم

!!نقموآوماينالرألزبماوهموأإشلمؤبغدو!فروأأتكفر!طمةتالوأولقذتالوأمابألنهيخلفوت!آلمصير

تلكتالالذيوكان74]73،:الضسة!!أنصيرولاولم)من:قوله!الىفضلةءمنورسوله،ألتهأغنهمأن

فأنكرهاسعد،بنعمير:لهيقالحجرهفيكانرجلعليهفرفعها،صامتبنسويدبنالجلاسالمقالة

تعالى:قالثم،بلغنيفيما،وتوبتهحالهوحسنتونزعتاب،القرآنفيهمنزلفلماقالها،ماباللهوحلف

منهماللهعاهدالذي!!وكانالضنلحينمنولنكوننلصذقثفقطءمنءاتننالبناللهعفدشن)ومتهم

منالمظؤعينيلمزوت)أثذلى:قالثم،عوفبنعمروبنيمنوهماقشير،بنومعتبحاطببنثغلبة

التوبة:أليئم!!أعذابولمئممئهمأفهسخرمثهغفيسخررنجقدورا!يجدون!والذبالصدقتفآلمؤمنين

بنيأخاعديبنوعاصم،عوفبنعبدالرحمنالصدتاتفيالمؤمنينمنالمطوعونوكان97]،

فتصذقعوفبنالرحمنعبدفقامعليها،وحفقالصدقةفيرغبعئاللهرسولأنوذلك،العخلان

رياء،الأهذاما:وقالوافلمزوهما،تمرمنوستيبمائةفتصدقعديبنعاصموقام،درهبمآلافبأربعة

به،فتضاحكوا،الصدقةفيفاثركهاتمرمنبصاعاتى،آنيفبنيأخوعقيلأبوبجهدهتصدقالذيوكان

وأمربالجهاد،عج!اللهرسولأمرحينلبعفي!بغضهمقولذكرثم،عقيلأبيصاععنلغنيئاللهان:وقالوا

لؤحرأأشدجهنرنارقلالحرفىشؤرألا)وتالوأ:تعالىفقالالبلاد،وجدبالحرشدةعلىتبوكالىبالسير
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وأؤلدهتم!أقولمتمتغجبكولافشقوتوهئم)ومالؤأ:قولهإلى!بهيهروليبيهو|قلي!فقيقمحكؤا!يفقهون؟لؤا

.85]-81:التوبةأ

ذلك:فيالقرانونزولأبيبنعبداللهعلىلمج!اللهرسولصلاة

سمعت:قال،عباسابنعن،عتبةبنعبداللهبنعبيداللهعن،الزهريحدثني:اسحاقابنتال

وقففلما،إليهفقام،عليهللصلاة!اللهرسولدعيابيبنعبداللهتوفيلما:يقولالخطاببنعمر

بنعبداللهاللهعدؤعلىاتصلي،اللهرسوليا:فقلت،صدرهفيقمتحتىتحؤلتالصلاةيريدعليه

إذاحتى،يتبسمع!اللهورسول،أئامهاعددكذا؟يومكذاوالقائلكذايومكذاالقائلسلولابنابي

نالهمتستغفراولالهماستتفر:ليقيلقذ،فاخترتخيرتتداني،عئياخر،عمر"يا:قالاكثرت

ثم:قاللزذت"لهغفرالـبعينعلىزذتانأنياعلمفلو،لهماللهيقفرفلنمرةسبعينلهختشتقفر

علىولجراءتيليفعجبت:فال،منهفرخحتىقنرهعلىقامحتىمعهومثى،لمجحاللهرسولعليهصلى

تصل)ولا:الايتانهاتاننزلتحتىيسيراالأكانما،فوالله،اعلمورسولهوالله،!ج!اللهرسول

فما84]،:التوبةأفشقوت!وهمومالؤاورسولمجهيأدئهكفرواإئهمتبز!عكلقمولاأبداناتئنهمأصمعل+

تعالى.اللهقبضهحئىمنافتيعلىبغدهكيماللهرسولصلئ

الطؤلأؤلوأأسئذنكرسولاصمعوجهدوابالثهءامنواأنسورلمأنزلت)وإذآ:تعالىقالثم:اسحاقابنقال

واثذبالزسول)لبهن:تعالىقالثم،منهوذكرهعليهذلكاللهفنعى؟أولئكمنابيابنوكان!منهز

جثمخالئماللهأعد!العفلونهموأؤثيكألخيرتلمموأؤل!ثوأنفسهربأتؤيئبخهدوامعهرءامؤا

ائذينوفعد!مليؤد!الأصابمفائمعذلطنوجاء!العظيمالفؤزذلكفيهاخلدينآلأنهرتختهامنتجري

بنخفاف،منهمغفار،بنيمننفرا،بلغنيفيما،المعذرونوكان،الفضةاخرالى!ورسولهئرالدهكذبو(

أتؤكماإذاالذلىعلى)ولا:قولهالئانتهىحتىالعذر،لأهلالقصةكانتثم،رحضةبنأيماء

مايجدوأالأحزناألذقعمنتفيضؤأغينهزتولوأعلةأخمدحممأأعدلاقفتلخمدهز

البكاؤون.وهم!،ينفقوت

اللهوطبعالخوالفءيكولؤألأنرضوأأتخيآةوهتميتمئذلؤندالذلىعلىألمثبيل)انما:تعالىقالثم

)فاغرضوا:فقال،واعتذارهمللمسلمينحلفهمذكرثمالنساء،:والخوالف!)!يغلمونلافهزقلوبهمعك

69].-29:التوبةأالقسقين!الفورعنيزضى!أدثهفاتعنهمترضحؤ()ف!ن:تعالىقولهالى!عغ

مايئخذمنالاعىاب)ومن:فقال،وبالمؤهنين-لمجفاللهبرسولوترئصهممنهمنافقومنالأعرابذكرثم

سميغوأددهالشو؟دآبرةعليهزالذوآبرلي،وينربض)مفرمااللهسبيلفينفقةأوصدقيمامن:اي،يتق

منالأغراب)ومف:فقال،منهموالإيمانالإخلاصاهلالأعرابذكرثم89]،:التوبةألجص!،

99]،:التوبةأ!لهرتزبةإخهاالآالزسوذوصلؤتاللهعندقربئيينفقماويتخذالأخروأليؤريأدنهيؤمف

ألحقثم،إياهمثوابهحسنمناللهوعدهموما،وفضلهموالأنصارالمهاجرينمنالأؤلينالسابقينذكرثم

ضفحولكر)ومئن:تعالىقالثم.!عهورضواعنعهخألئهصى):فقال،باحسانبهمالتابعينبهم

والعذابثزنتن!)سنعذبهمغيرهوأبوافيهلخوا:أي،ألماقعلىوامروائمديةأهلوبنمنفقون7أقاغ!ا
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غيظمنعليهميدخلوماالإسلامأمرمنفيههمبماغفهم،بلغنيفيما،مرتينتعالىاللهأوعدهمالذي

النارعذاباليهيردونالذيالعظيمالعذابثم،إليهاصارواإذاالقبورفيعذابهمثم،حسبةغيرعلىذلك

اللهإنعلنهغيؤبأناللهصسبئاوءاخرص!حاععلأضلطوألذنوبهماعترفرأ)وءاخرون:تعالىقالثم،فيهوالخلد

ثما!،آخر301]الى:!]التربةبهاوتزكبهمتطهربتمصدفةأمؤقيمن)ضذ:تعالىقالثم!!.زجئمغفور

وأرجأخئفواالذينالثلاثة601]وهم:التوبةأ!عليهغيؤبوإيايعذبهتمإئااللهلأمسمزجؤن)وإخروت:تعالىقال

،157:التوبة!أضرارام!هاأتخذوأ)وائذجمت:تعالىقالثم،توبتهماللهمنأتتحتىامرهم!ئه!ن!اللهرسول

[|لمحوبة:الجئة!لهريأتوأموفىأنفسهزأنمؤفرمفأشزىأدنه)إن:تعالىقالثم،القصةاخرالى

.السورةاخرالىفيهاكانوماتبولعنالخبرقصةكانثم111]

.الناسسرائرمنكشفتلما؛المبغثرةوبعدهع!النبيزمانفيتسمىبراءةوكانت

-يخفه.اللهرسولغزاهاغزوةاخرتبولوكانت

:المغازيفيهايعدد"لابتبنلحسانقصيدة

:غزوهايامفيمعهمواطنهمويذكرقيالنبيمعالأنصار]ياميعددثابتبنحسانوقال

]:البسيط[منحسانبنعبدالرحمنلابنهوتروى:هشامابنقال

حصلواوانعقواهمانومعشرانفراكلهامعدخيرألست

خذئواوما]لوافماالزسولمعبأنجمعهمبدراشهدواهمقوئم

دخلإيمانهمفييكولممتهمأحدبهيتكثفلموبايعوه

مشتعلالئاركحزرصينضرثاحل!منالشغبفيصئحهمويوم

نكلواوماخاموافماالجيادعلىبهماستثاريومقردذيويوم

والأسلالبيضعليهاالرسولمعبخيلهمجاسوهاالعشيرةوذا

والجبلالحزننهاناحئىبالخيلرقصاأفلهأنجلواودانويوم

عملوابمايخزيهمواللهللهعدوهمفيهاطلبواوليلة

والئفلالأسلاببهاالزسولمعلهمكانثئمنجديوموغزوة

نهلوااذبالحربيعلهمفيهامعهجالدوابحنيينوليلة

الزسلانمشربدونتفزقكمابهالعدوفزقناالقاعوغزوة

عدلواومافاسوهالجلادعلىبيعتهأفلكانوابويعويوم

عجلواوماطاشوافمامرابطينسريتهفيكانواالفثحوغزوة

بطلمستنسلكلهميمشونكتيبتهفيكانواخيبرويوم

وتعتدلأخياناالضزبفيتغوجعاريةالأيمانفيترعشبالبيض

الأولراياتهوهنمتبولالىمحتسباالفهرسولسارويوم

والقفلافيقباللهمبداحئىلهمبدتحربانالحربوساسة

أتصلحينإليهم]صيرقوميوهمالنبيأتصارالقوم]ولئك
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عهودهمتتكثولمكرامأماتوا

.إسحاقابنغيرعنبيتااخرهاعجز:هشامابنقال

قتلوااذالفهسبيلفيوقتلهم

ثابت:بنلحسانأخرىقصيدة

]:الطويل[منايضأثابتبنحسانوقال:إسحاقابنقال

الفضللناكانافيسلامأتىفلمامحفدقنلالناسملوككنا

شكللهامامضتبايامالةغيرهليسائذيالفهواكرمنا

مئللهمامضىاسماوالبسناهودينهوالرسولافيلهبنضر

أفللهففوميخيبرمنعدفماباسرهمقوبمخيرقومياولئك

قفلمعروفهمدونعليهموليسمضىمنمغروفبالمغروفيرئون

بخلعندهمسؤالهمعلىوليسنديهمفييفحشوالماختبطوااذا

سهلوسلمهمحتففحربهميشئهوالمسالموااوحاربواوان

والبذلالكرامةفيناثوىمالهبيتهبعلياءموفوجارهم

خذلولاعليهغزثملاتحملحمالةبكلموفوحاملهم

عذلوحكمهمعودوحلمهمقائلقالانبالحنوقائلهم

الرسلجنابتهمنغسلتهومنحياتهالمسلمينامينومئا

.اسحاقابنغيرعناسما؛والبسناه:وقوله:هشامابنقال

ثابت:بنلحسانأخرىقصيدة

]:المتقارب[منايضأثابتبنحسانوقال:اسحاقابنقال

ألميوماالضيفاذاكراثمتسأليانأولئكقومي

السنمالمسنفيهايكثونلأيخسارهمالقذورعظام

ظلمانمولاهمويحمونالغنىفيجارهميواسون

غشمبأفبرغضباينادونبأزضيهمملوكأفكانوا

القسمكحليومأالدفرمنيملكوالمالئاسعلىملوكا

إرمبقاياوبغضثمودواشياعهابعابفاتبوا

النعمفيهاودجنحصوناالنخيلفيشئدواقدبيثرب

هلموقولأاليكعلداليهوعلمتهاقدنواضح

همغيرعلىرخواوالعيشفالقطاعصيرمناشتهواوفيما

قطمهجانفحلكلعلىبأثقالناانيهمفسرنا

الأدنمجلالجللوهاقدلانخيوجيادبهنجنننا

الحزمبليال!روجوشذواصرابىبجتبيئأناخوافلما
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انخيومغجغيرراعهمفما

أقزعواوقدسراعافطاروا

الضيافيسلهبةكلعلى

الفؤادمطاركميحبوكل

عؤدواقذفوارسعليها

البلافيغشموااذاملوك

والنساءبساداتهمفأنجنا

بغدهممساكنهمورثنا

الرشبالرسولأتانافلما

المليكرسولصدفت:فقلنا

الإهعبدأنكفنشهد

جنةواؤلادنافانا
كذبوكانأولنكفنحن

أخفيتهكتتبماوناد

بأسيافهمالغواةفسار

باسيافنااليهمفقمنا

ميعةلهصقيلبكل

العظاصئميصادفمااذا

القرووزثتنامافذلك

نسلهكفىنسلمزاذا
لناالأالناسمنانفما

أمنبيتهالأنصاريزيدابواتثدني:هشامابنقال

بازضيهمملوكافكانوا

]:المتقاربأمنوانثدني

النخيلفيشيدواقدبيثرب

عنه.الفؤاد؟مطاركميمبوكل:وبيته

دهمقدخلفهممقوالزخفل

الأجمكأشداليهموجئنا

السأمنحوليشتكينلان

الرلمكمثلالفصوصأمين

البهموضربانكماةقراع

قدمولكنيتكلونلاد

تقتسمفيهمواولادهم

نرملمبهاملوكاوكئا

الاللمبغدوالنوربالحن!

اقموفينااليناهلم

قيمبدينننوراازسلتء

فاختكنممالناوفينقيك

تحتشمولانداءفناد

تكتتمولاجهارانداء

يخترمأنيظنوناليه

الأممبغاةعتهنجالد

خذمعضوضالذبابرقيق

ينثلمولمعتهايتبلمم

أشموعراتليدامخدام

انفصممااذانسلاوغادر

النعمفضلخاسوانعليه

:لمتقارب]

غشمبافرغضباينادون

النعمفيهاودجنحصونا

الفتحسورةونزولالوفود،سنةوتسميتهاتسع،سنةذكر

ضربت؟وبايعت،ثقيفوأسلمت،تبوكمنوفرغ،مكة-ش!ماللهرسولافتتحلما:اسحاقابنقال

ونجإ.كلمنالعربوفوداليه

الوفود.سنةتسفىكانتوأنها،تسعسنةفيذلكأن:عبيدةأبوحدثني:هشامابنقال
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-لمجي!،اللهرسولوانر،قريشمنالحيهذاامربالإسلامترئصالعربكانتوانما:اسحاقابنقال

ابراهيم،بناسماعيلولدوصريح،والجرمالبيتواهل،وهاديهمالناسامامكانواقريشاانوذلك

الله!رسوللحربنصبتالتيهيقريشوكانت،ذلكيتكرونلا،العربوتادة،السلامعليهما

رسولبحرب"لهمطاقةلاانهالعربعرفتالإسلامودوخهاقريشلهودانتمكةاقتتحتفلما،وخلافه

ونجه،كلمناليهيضربوناقواجا،-وجلعزاللهقالكما-الفهدينفيفدخلوا،عداوتهولا!الله

أفواجا!أللهدينفىيذضكونالنا!ورأت!واتفتحاللهنصرجآه)إذا-يئلنبيهتعالىاللهيقول

دينكمناطهرماعلىاللهفاحمد:اي-3]1النصر:أ!تؤابا!انإن!وأستغفؤرئبنمحتدفسبخ

توابا.كانانهواستغفره

الحجراتسورةونرول،تميمبعيوفدقدوئم

فيالتميميعدسبنزرارةبنحاجببنعطاردعليهفقدم،العربوفودعنمروالفهرسولعلىفقدمت

بنوعمروسعد،بنياحدالتميميبدربنوالزبزقان،التميميحابسبنالافرع:منهم،تميمبنياشراف

يزيد.بنوالحنحاب،الافتم

وكان،سفيانابيبنمعاويةوبينبينهعئاللهرسولآخىالذيوهو،الحتات:هشامابنقال

عفانبنعثمانوبينوعمر،بكرابيبين:المهاجرينمناضحابهمننفربيناخىقذجصهاللهرسول

بنوالمقدادالغفاريذرأبيوبين،العوامبنوالزبيرعبيداللهبنطلحةوبين،عوفبنالرحمنوعبد

فيمعاويةعندالحتاتفمات،المجاشعييزيدبنوالحتاتسفيانابيبنمعاويةوبين،البهرانيعمرو

]:الطويل[منلمعاويةالفرزدقفقال،الأخوةبهذهوراثةتركمامعاويةفاخذ،خلافته

أقاربهالتراثفيحتازتراثااورثامعاويياوعميابوك

ذائبهلكجامذحربوميراثاكلتهالختاتميراثبالفما

بنياخوعاصمبنوقيس،الحارثبنوقيسيزيد،بننعيم:تميمبنيوفدوفي:إسحاقابنقال

تميم.بنيمنعظيموفدفيسعد،

تميم،بنمناةزيدبنمالكبنحتظلةبنمالكبندارمبنياحدحاجببنوعطارد:هثامابنقال

بدربنوالزبرقان،مالكبندارمبنياحديزيدبنوالحتات،مالكبندارمبنيأحدحابسبنوالأقرع

بنمتقربنياحدالاهتمبنوعمرو،تميمبنمناةزيدبنسعدبنكعببنعوفبنبفدلةبنيأحد

بنمتقربنياحدعاصمبنوقيس،تميمبنمناةزيدبنسعدبنكعببنعمروبنالحارثبنعبيد

.الحارثبنعبيد

حاب!بنالأقرعكانوقد،الفزاريبذربنحذيفةبنحضنبنعيينةومعهم:اسحاقابنقال

معهم،كاناتميمبنيوفدقدمفلما،والطائفوحنينامكةفتحع!رواللهرسولمعشهداحصنبنوعيينة

فآذىمحمد،ياالينااخرجان:حجراتهوراءمنع!وراللهرسولنادواالمسجدتميمبنيوفددخلفلفا

لشاعرنافأذن،نفاخركجئناكمحمد،يافقالوا:،اليهمفخرج،صياحهممن-لمجي!اللهرسولذلك

:فقال،حاجببنعطاردفقام"فليقللخطيبكمأذتت"قد:قالوخطيبنا،
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تميم:خطبة

نفعلعظاماأموالألناووهبملوكأ،جعلناالذي،أفلهوهو،والمنالفضلعلينالهالذيللهالحمد

برؤوسالسنا؟الناسفيمثلنافمن،عدةوايسرهعددا،واكثره،المشرقافلاعروجعلنا،المعروففيها

مننحياولكئا،الكلاملاكثرنانشاءلودياناعددنا،مامثلفليغدذفاخرنافمن؟فضلهمواوليالناس

جلس.ثمامرنا،مناقضلواميرقولنا،بمئلتاتوالانهذهأقول،بذلكنعرفديانااعطانا،فيماالإكثار

فيالرجلفأجب"قم:الخزرجبنالحارثبنياخيالشماسبنقيسبنلثابتيخن!اللهرسولفقال

:فقال،ثابتفقام"خطبته

قيس:بنثابتخطبة

إلآقط7شييكولم،علمهكرسئهووسع،افرهفيهنقضى،خلقهوالارضالسمواتالذيللهالحمد

واصدقهنسبأ،أكرمهرسولأ،خلقهخيرمنواضطفىملوكأ،جعلناأنقدرتهمنكانثم،فضلهمن

الناسدعاثم،العالمينمناللهخيرةفكان،خلقهعلىوائتمنه،كتابهعليهفأتزلحسبا،وأفضلهحديثا،

وأحسنحسبا،الناساكرم،رحمهوذويقومهمنالمهاجرونكحاللهبرسولفامن،بهالإيمانالى

نحن،لمجتالفهرسولدعاهحيندتهواستجابإجابةالخلقأؤلكانثمفعالأ،الناسوخيروجوها،الناس

ودمه،مالهمغورسولهبالثهآمنفمن،باللهيؤمنواحتىالناسنقاتل؟رسولهووزراء،اللهانصارفنحن

وللمؤمنينلياللهواستغفرهذاقولياقوليسيرا،عليناقتلهوكانابدا،اللهفيجاهدناهكفرومن

عليكم.والسلام،والمؤمنات

:الزبرقانشعر

]:البسيط[منفقالبدر،بنالزبزقانفقام

البيعتتصبوفيناالملولمنايعادلناحيئفلاانكرامنحن

يئبعالعزوفقملالنهابعتدكلهمالاخياءمنقسرناوكم

القزعيؤن!لمإذاالشواءمنمطعمناالقحطعتدنطعمونحن

نصطنعثئمهوياازضيىكلمنسراتهمتأتيناالناسترىبما

شبعواأنزلواماإذاللنازلينارومتنافيعنطاالكومفنتحر

يقتطعالزاسوكاداشتفادواالأنفاخرهمحيئالىترانافلا

تستمعوالأخبارالقومفيرجعنغرفهذالفييفاخرنافمبئ

نرتفعانفخرعتدكذلكانااحدلنايأبىولابيناانا

ليرواه،متئعثمهوانأأزضيىكلمن:ويروى،الربعتقسموفيناالملولمنا:ويروى:هشامابنقال

للربزقان.ينكرهابالشعرالعلمأهلواكثر،تميمبنيبعض

:الزبرقانعلىحسانرد

أنهفأخبرنيرسولهجاءني:حسانقالر!،اللهرسولاليهفبعثغائبا،حسانوكان:اسحاقابنقال
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]:الطويلأمنأقولواناع!اللهرسولالىفخرجت،تميمبنيشاعرلأجيبدعانيانما

وراغممعدمنراضيىأتفعلىوسطناحلاذاللهرسولمنغنا

وظالمبانجكلمنبأسيافنابيوتنابينحللمامنغناه

الأعاجموشطالجولانبجابيةوثراؤهعزهحريد-:.0

؟!العظائمواختمالالملوكوجاهوالندىالعودال!ؤددالأالمخدهل

نحوعلىوقلت،قولهفيعرضت،قالمافقالالقومشاعروقامع!اللهرسولالىانتهيتفلما:قال

فيماالرجلفأجبحئانيا"قم:ثابتبنلحسانيك!اللهرسولقالالزبرقانفرغفلما:قال،قالما

]:البسيطأمنففال،حسانففام:قالقال"

تتبعللناسسئةبينواقدواخوتهمففرمنالذوائبان

يضطنعالخيروكلافيلهتقوىسريرتهكانتمنكلبهميرض

نفعوااشياعهمفيالنقعحاولوااوعدوهمضزواحاربوااذاقوثم

البدعشزهافاعلمالخلائقانمحدثةكيرمتهمتلكسجئة

تبعسنقهملأذنىسنتيفكلبغدهمسئاقونالناسفيكاناق

رقعوامايوهونولاالدفاععندأكفهماوهتماالناسيرقعلا

متعوابالندىمخدافلوازنوااؤسنقهمفازيوماالئاسسابقوااق

طمعيزديهمولايطبعونلاعفتهمالوخيفيذكرتاعفة

طبعمطمعمنيم!همولابفضلهمجايىعلىيبخلونلا

الذرعالوخشيةالىيدفيكمالهمندبلملحينصبنعااذا

خشعوااظفارهامنالزعانفاذامخالبهانالتناانحرباذانسمو

هلعولاخوزفلاأصيبوادانعدوهمنالوااذايقخرونلا

فدعأزساغهافيبحليةأسدمكتنعوالموتانوغىفيكانهم

منعواائذيالأفرهفكيكنولاغضبوااذاعقوااتىمامتهمخذ

والسلعال!ئمعليهيخاضشزا-عداوتهمفاترك-حربهمفيفان

والسيعالأفواءتفاوتتاذاشيعتهماللهرسولبقوماكرم

صنعحائكلساناحمثفيمايوازرهقلبمدحتيلهمأفدى

شمعوااوانقولجذبالناسجدانكفهمالأخياءاقضلفانهم

]:البسيطأمنزيدابوانشدني:هامابنقال

شرعواائذيوبالأفرافيلهتقوىسريرتهكانتمنكلبهايرضى

:للربرقاداحرشعر

علىقدملمابدربنالزبرقانأنتميمبنيمنبالشعرالعلمأهلبعضحدثني:هشامابنقال
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]:الطويل[منفقالقامتميمبنيوفدفيلمجحاللهرسول

المواسماختضارعتداختفلوااذافضلناالناسيغلمكيماأتيناك

كدارمالحجازأزضفيليسوأنموفيكلفيالئاسفروعبانا

المتفاقمالأضيدرأشونضرباتتخوااذاالمغلميننذودوانا

الأعاجمبأزضاوبنجدنغيرغار؟كلفيالمرباعلناوأن

عليه:حسانرد

]:الطويل[منفقالفاجابهثابتبنحسانفقام

العظائم؟واختمالالملوكوجاهوالندىالعودال!ؤددالأالمجدهل

وراغممعذمنراضب!أتفعلىمحفداالئبيواوينانصرنا

الأعاجموسطالجولانبجابيةوثراؤهأضلهحريدبحيئ

وظالمباغكلمنبأشيافناديارناوسطحللما5نصزنا

المغانمبفيئءنقسالهوطبناوبناتنادونهبنيناجعلنا

الضوارمبالمرهفاتدينهعلىتتابعواحئىالناسضرنجناونحن

هاشمآلمنالخيرنبيولدناعطيمهاقريشمنولذناونحن

المكارمذكرعتدوبالايعودفخركمانتقخروالاداربمبني

وخادمظئبربينماخوذلناوأتتمتقخرونعليناهبلتم

المقاسمفيتقسمواانوأموالكمدمائكملحقنجئتمكتتمفان

الأعاجمكزفيزيأتلبسواولاوأسلموانداللهتجعلوافلا

الرجلهذاان،وابي:حابسبنالأقرعقالقولهمنثابثبنحسانفرغفلما:اسحاقابنقال

أصواتنا.منأعلىولأصواتهمشاعرنا،منأشعر5ولشاعرخطيبنا،مناخطبلخطيبه،لهلمؤتى

جوائزهم0فاحسن-وواللهرسولوجرزهمأسلموا،القومفرغفلما

قيس:هجاءفيالأهتمابنشعر

يبغضوكان،عاصمبنقيسفقال،سناأصغرهموكان،ظفرهمفيالقومخلفهقدالأهتمبنعمرووكان

فاعطاه،بهوازرى،حدثغلاموهو،رحالنافيمنارجلكانقدانه،اللهرسوليا:الأهتمبنعمرو

]:البسيط[من5-يهجوذلكقالقيسأانبلغه-حينالأهتمبنعمروفقال،القومأعطىمامثلجمضاللهرسول

تصبولمتضدقفلمالرسولعتدتشتمنيالهلباءمقترشظللت

الذنبعلىمقع5نواجذبادوسوددكمرفواسؤدداسذناكم

فيه.أقةعلأنهتركناهواحدبيتبقي:هشامابنقال

لاأئحزهئمأطجزتلد!منيادونكائذفي)إن:القرانمننزلوفيهم:اسحاقاب!نقال

.4]:الحجراتأيعقلوت!،
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عامربنيىعنالوفادةفيقيسبنوازبدالطفيلبنعامرقضه

بنخالدبنجزءبنقيسبنواربد،الطفيلبنعامرفيهمعامر،بنيوفد!هاللهرسولعلىوقدم

فقدم،وشياطينهم،القومرؤساءالثلاثةهؤلاءوكانجعفر،بنمالكبنسلمىبنوجئارجغفر،

الناسانعامر،يا:قومهلهقالوقد،بهالغذريريدوهو،-يخ!ماللهرسولعلىاللهعدوالطفيلبنعامر

هذاعقبأتبعأفأنا،عقبيالعربتتبعحتىأنتهيلااناليتكتتلقد،والله:قال،فأسلمأسلمواقد

فاعلهذلكفعلتفاذا،ونجههعنكساشغلفانيالرجلعلىقدمنااذالازبد:قالثم؟قريشمنالفتى

حتىوالله"لا:قال،خالنيمحمد،يا:الطفيلبنعامرقاليظاللهرسولعلىقدموافلما،بالسيف

لاأربدفجعل،بهأمرهكانمااربدمنوينتظريكلمهوجعل،خالنيمحمد،يا:قال"وخدهبالئهتومن

شريكلاوخدهبالئهتؤمنحئى"لا:قال،خائنيمحمديا:قالأربديضنعماعامررأىفلفاشيئأ،يحير

قالولىفلماورجالأ،خيلاعليكلاملانهاواللهاما:قالجمخ!اللهرسولعليهابىفلماله"

لاربد:عامرقال-جمزاللهرسولعندمنخرجوافلما"الطفيلنجنعامراكفني،"اللهم!:اللهرسول

علىعنديأخوفهو،رجلالازضظفرعلىكانما،واللهبه؟أمرتككنتماأين!اربدإياويلك

بالذيهممتماوالله،عليتغجللا،لكابالا:قالأبدا،اليومبعدأخافكلااللهوايم،منكنقسي

راجعينوخرجوا؟بالسيفافأضربك،غيركأرىماحتىالزجلوبينبينيدخلتالأأمرهمنبهامرتني

فياللهفقتله،عنقهفيالطاعونالطفيلبنعامرعلىاللهبعثالطريقببعضكانوااذاحتى،بلادهمالى

.سلولبمنيمنامراةبيتفيالبكركغدةاغدهعامر،بنييا:يقولفجعل،سلولبنيمنامرأةبيت

سلولية.بيتفيوموتأالإبلكغدةأغدة:ويقال:هثامابنقال

أتاهمقدموافلما،شاتينعامربنيأزضقدمواحتىواروهحينأضحابهخرجثم:اسحاقابنقال

الآنعنديأنهلودذتشنيءعبادةالىدعانالقد،واللهشيء،لا:قالازبد؟ياوراءكما:فقالواقومهم

وعلىعليهتعالىاللهفأزسل،يتبعهلهجملمعهيومينأوبيوبممقالئهبعدفخرج،أقتلهحتىبالنبلفأرميه

لامه.ربيعةبنلبيدأخاقيسبنازبدوكانفأخرقتهما،صاعقةجمله

فيوجلعزاللهوانزل:قالعباسابنعنيسار،بنعطاءعن،أسلمبنزيدوذكر:هشامابنقال

منلمحر)وما:قولهالى8]الرعد:أ،تزدادوماالأزحامتفيضوماأنق!لتخعلمايئلمأأدئهوأربدعامر

بهاللهفتلهوماأربدذكرثممحمدا،يحفظوناللهامرمنهيوالمعقبات:قال11]الرعد:أ،وال!مندونيه

13].الرعد:أ،انمحالأشدبد:قولهالى،لمحاءمنيهافيصيبالضؤعقأويرسل:قال

أربد:بكاءفيلبيدشعر

]:المنسرح[منأزبديبكيلبيدفقال:اسحاقابنلال

ولدولامشفتيوالدلاأحدمنالمنونتعديإنما

والأسدالسماكنوءأزهبولاالحتوفأزبدعلىاخشى

كبدفيالنمساءوقامقمنااذازبدبكيتهلافعين

يفتصدالحكومفييقصدواأوشقبهميباللايشغبواان
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حلاوتهوفيإريبحلؤ

ذاإزبدبكيتهلأوعين

مصرمةلافحاواضبحت

لحمغابةليثمن!شجع

نهمتهأكلالعينتبلغلا

ماتمهفيالئوحالباعث

باتوالضواعقالبزقفجعني

اذاالحريبالجابروالحارب

كماوال!ؤالالجهدعلىيغفو

مصيرهمحر؟بنيكل

امرواوانيهبطوايقبطمواان

عن،الحريبالجابروالحارب:بيته:هشامابنقال

.اسحاق

والكبدالأخشاءلطيفمر

بالعضدالشتاءرياح!لوت

المددغوابرتجلتحين

ومتتفالعلافينفمةذو

كالقددالجيادتمسيليلة

بالجردالأبكارالظباءمثل

الئجدالكريهةيوم!ارس

يعديعدواننكيبأجاء

الرصدذوالربيعغيثيتبت

العددمنإكثرثوان،قل

والنفدللهلاكفهميومأ

ابنغيرعنالجهد،علىيغفو:وبيته،عبيدةابي

الوأمنازبديبكيايضألبيدوقال:اسحاقابنقال

وانمحاميانمحافظذهبألا

قالوا:يوم|لئفرقوأيقتت

شقعأالأشراكعمدائدتطير

حرينرأبابالسلامفودع

نظاماولناامامناوكتت

مااذاالهيجافارسوازبد

مرذفاتالنساءبكراذا

أتاهمنذلكيومفواءل

عراهامنازبدقدرويحمد

لديهحفتاذاوجارته

حصانفمكرمةتقعدفان

دامااخوينعنحدثتوهل

نغشوآلالفرقدينوالا

له.قصيدةفيوهي:هشامابنقال

فر]:

الخصطميومضيمهاومانع

بالسهطم!أربدمالتقسم

للتموالزعامةووثرا

بالس!مإزبدوداعوقل

بالنططميحفظالجزعوكان

بالفئطمالمشاجرتقغرت

الخدامعلىيجئنلاحواصر

الحرامالىالمحلوألكما

اللح!ماربابذئممااذا

سناممنوحأنفللها

الكلامفمحسصتظعنوان

؟شمامابنيئالأأالأياعلى

باته!امتحدثماخوالد

الرجز]:أمنأزبديبكيإيضالبيدوقال:اسحاقابنقال

كبداواللطيفالرئيساتعازبداللكريمالكريمانع



بكربنسعدبنيعنوافدا،ثعلبةبنضمامفدوئم

ليحمدامالهويعطييحذي

عددامااذاالفضلالسابل

ورداضريكيأتيإذارفها

يوعداأنمنهمقربايزداد

وولداطارفاومالأغبا

]:الكاملمجزوءأمنايضالبيدوقال

زأخيراتتفنيالن

المحاالبطلهوقولا:

الطالصعناويصذ

البربرفيفاعتاقه

ولميوجغولمفثوى
الوافر]:أمنأيضألبيدوقال

خصبمكلبأربديذكضني

كريثمفمفتصداقتصدوااذا

مااذامطلعاالقومويفدي

.اسحاقابنغيرعنبيتاوآخرها:هشامابنقال

]:الطويلأمنايضالبيدوقال:اسحاقابنقال

مالكنجنسلمىبغدافشياضبحت

اضجهالغرابظلراىمااذا

له.أبياتفيالبيتانوهذان:هشامابنقال
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أئداصوارايشئفناذما

مدداملئاالجقنةويملأ

جمدايقروالغيلفيائذيمثل

اتكداغيرتراثأؤرثتنا

وأفردايافعاصقوراشرخا

يعوداحئىفانجكيابد

الحديدايكسونحينمي

صيداالقوملقيناإذاصين

خلودالاأقرأىإذصية

الفقيداهووكانيوص!ت

ضراراخطتهتخالألذ

جاراالحقسواءجارواوإن

حارابالموماةانقومدليل

كالأجمتوعروةقيسابيوبغد

والعصبالسناسنباقيعلىحذارا

بكربنسعدبنيعنوافدا،ثعلبةبنضمامقدوئم

ثعلبة.بنضمام:لهيقالمنهمرجلاع!اللهرصولالىبكربنسعدبنووبعث:اسحاقابنقال

ابنعن،عباسبنعبداللهمولىكريبعن،نويفعبنالوليدبنمحمدفحدثني:اسحاقابنقال

بعيرهواناخ،عليهفقدمع!،اللهرسولالىوافداثعلبةبنضمامبكربنسعدبنوبعثت:قال،عباس

رجلاضماثموكان،أصحابهفيجالسقمجحاللهورسولالمسجددخلثم،عقلهثمالمسجد،بابعلى

المطلب؟عبدانجنأيكم:فقال،أضحابهفييكوواللهرسولعلىوقفحتىفأقبل،غديرتينذاأشعرجلدا

المطلب،عبدابنيا:قال)نعم":قالامحمد؟:قالالماللب"عبدانجن)أناع!:اللهرسولفقال:قال

عمافسل،نقسيفيأجد"لا:فال،نقسكفيعليبهاتجدنفلاالمسألةفيعليكومقلظسائلكاني

:قالرسولأ؟إلينابعثكآلله،بغدككائنهومنوإلهقنلككانمنوالهالهكاللهأتشدك:قاللك"بدا
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نأتأمرناانأمركآدله،بعدككائنهومنوالهقبلككانمنوالهالهكاللهفانشدك:قالنعم""اللهم

:قالنعم""اللهم:قالمعه؟يغبدونآباؤناكانالتيالأندادهذهنخلعوأنشيئا،بهنشركلاوخدهنغبده

الخمس؟الصلواتهذهنصليأنأمركآلله،بغدككائنهومنوالهقنلككانمنوالهالهكالفهفأتشدك

وشرائع،والحبئ،والصيام،الزكاة:فريضةفريضةالإسلامفرائضيذكرجعلثئم:قاللعم""اللهم:قال

لاأنأشهدفاني:قالفرغاذاحتىقبلها،التيفييتشدهكمامنهافريضةكلعنديتشدهكلها،الإسلام

ولاأزيذلاثئم،عنهنهيتنيماوأجتنب،الفرائضهذهوساؤدي،اللهرسولمحمداانوأشهد،اللهالااله

."الجنةدخلالعقيصتينذوصدقأاق-جد:اللهرسولفقال:قالراجعا،بعيرهالىانضرفثم،أنقص

نأبهتكلممااولفكان،اليهفانجتمعوا،قومهعلىقدمحتىخرجثم،عقالهفاطلق5بعيرفاتى:قال

ويخلكم،:قال،الجنوناتق،الجذامائق،البرصاتق،ضماميامهفالوا:،والعزىائلاتبئست:قال

واني،فيهكنتمممابهاستتقذكمكتاباعليهواتزلرسولأبعثقداللهان،ينفعانولايضرانلاواللهانهما

بهامركمبماعندهمنجئتكموقد،ورسولهعبدهمحمدأوأن،لهشريكلاوخدهاللهالاالهلاانأشهد

يقول:قالمسلما،الأامرأ:ولارجلحاضرهفياليومذلكمنامسىما،فوالله:قال،عنهنهاكموما

ثعلبة.بنضماممنأفضلكانقويمبوافدسمعنافما:عباسبنعبدالله

القيسعبدوفدفيالجارودقدوم

القيس.عبدأخوحنشبنعمروبنالجارودكن!الفهرسولعلىوفدم:اسحاقابنقال

نضرانيا.وكان،الفيسعبدوفدفيالمعلىبنبشرابنالجارود::هشامابنقال

فعرض،كفمه-لمجرواللهرسولالىانتهىلما:قال،الحسنعن،أئهملامنحدثني:اسحاقابنقال

تاركواني،دينعلىكنتقذانيمحمد،يا:فقال،فيهورغبه،اليهودعاه،الإسلام-لمجي!اللهرسولعليه

هوماالىاللههداكقداقضامنانا"نعم-لمجرو:اللهرسولففال:قال؟دينيليأفتضمن،لدينكديني

ماعتديما،"والله:فقال،الحملانىلمجرواللهرسولسألثم،أصحابهوأسلمفأسلم:قالمته"خيز

بلادنا؟الىعليهاافنتبلغ،الناسضواذمنضوالبلادناوبينبيننافان،اللهرسوليا:قال"عليهاخملكم

حسنوكان،قومهالىراجعأالجارودعندهمنفخرجالنار"حرقتلكفانماوإئاها؛ائاك"لا،:قال

.الردةأدركوقد،هلكحتىدينهعلىصلباالإسلام

قامالمنذربنالنعمانبنالمنذربنالغرورمعالاولدينهمالىمنهماسلمكانمققومهمنرجعفلما

الله،الاالهلاأناشهداني،الناسأئها:فقال،الإسلامالىودعا،الحقشهادةفتشفدفتكلمالجارود

يشهد.لممنوأكفر،ورسولهعبدهمحمداوأن

يشهد.لممنواكفي:ويروى:هشامابنقال

:ساوىبنالمنذراسلام

ساوىبنالمنذرإلىمكةفتحقبلالحضرميبنالعلاءبعث-لمجيرواللهرسولكانوقد:اسحاقابنقال

أميراعندهوالعلاءالبحرينأهلرذةقنل-لمجرواللهرسولبعدهلكثم،اسلامهفحسنفأسلم،العبدي

البحرين.على!ك!واللهلرسول



الكذابفسيلمهومعهم،حنيفةبنيوفدقذوئم

628

"هشاملابن"الهسيرة

الكذابمسيلمةومعهم،حنيفةبنيوفدقدوم

.الكذابالحنفيحبيببنمسيلمةفيهم،حنيفةبنيوقد!زاللهرسولعلىوقدم

ثمامة.اباويكنى،ثمامةبنمسيلهمة:هشامابنقال

فحدثني؟النجاربنيمنثمالأنصار،منامرا؟الحارثبنتدارفيمنزلهمفكان:اسحاقابنقال

ك!!ساللهورسول،بالثيابتستره-جهرو،اللهرسولبهأتتحنيفةبنيأن:المدينةاهلمنعلماننابغض

وهمكيهراللهرسولالىانتهىفلما،خوصاترأسهفيالنخلسعفمنعسيبمعهاضحابهفيجال!ق

أعطيتكه".ماالعسيبهذاصألتنيالو:ركتيماللهرسوللهفقال،وسالهكلمهبالثيابيسترونه

هذا،غيرعلىكانحديثها!اليمامةأهلمنحنيفةبنيمنشيخحدثنيوقد:إسحاقابنقال

مكانه،ذكرواأسلموافلما،رحالهمفيمسيلمةوخلفوا،لمج!اللهرسولاتواحنيفةبنيوفدان:زعم

لهفأمر:قاللنا،يحفظهاركابناوفيرحالنافيلناصاحبأخلفناقدإنا،اللهرسوليافقالوا:

اصحابه،ضيعةلحفظه:أفيمكانا"بشركمليسانه"أما:وقال،للقومبهأمرمابمثلع!رواللهرسول

إلىانتهوافلما،أعطاهبماوجاؤوالمج!ماللهرسولعناتصرفواثم:قالو!،اللهرسوليريدالذيذلك

الذينلوفدهوقال،معهالامرفياشركتقداني:وقال،لهموتكذبوتنئا،،اللهعدوازتداليمامة

قدأنهيعلئمكانلماإلأذاكمامكانا"بشزكمليسانه"أما:لهذكرتمونيحينلكميقلالم:معهكانوا

لقد:للقرآنمضاهاةيقولفيمالهمويقول،الأساجيعلهميمن!جعجعلثم،معهالامرفياشركت

ووضعوالزنا،الخمرلهموأحلوحشا.صفاقيبينمن،تسعىنسمةمنهاأخرج،الحبلىعلىاللهانعم

أعلمفالته،ذلكعلىحنيفةمعهفأصفقت،نبيئبأنهع!رواللهلرسوليشهدذلكمعوهو،الضلاةعنهم

.كانذلكاي

طيءوفدفيالخيلزيدقدوم

إليهانتهوافلفا،سيدهموهو،الخيلزيخدفيهمطيء،وقد-جيواللهرسولعلىوقدم:اسحاقابنقال

كما-!سفهاللهرسولوقال.اسلامهمفحسنفأسلموا،،الإسلام-جيواللهرسولعليهموعرض،كفمهم

ئقالمادرنرأيتهالأ،جاءنيثئمبفتيالعربمنرجللطذكر)ما-:طيءرجالمنأئهملامنحدثني

فيدالهوقطعالخير،زيد!كني!اللهرسولسماهثمفيه"،كانماكليبلغلنمفانه؛العخيلزيخدالأفيه

"ان:جمزاللهرسولفقال،قومهإلىراجعاىجؤاللهرسولعندمنفخرج؟بذلكلهوكتبمعهوارضين

يثبتة،فلمملديمائموغير،الحمىغيرباسم-لمج!اللهرسولسفاهاقد:قال"فانهالمدينةحمىمنزيخديتج

زيدأحسولما،فماتبها،الحمىاصابتهفردة:لهيقالمياههمنماءالىنجدبلدمنانتهىفلما

]:الطويل[منقالبالموت

منجد؟!بفردةبيمبفيوأتركغدوةانمشارققوميأمرتحل

يجهدمتهنينرلنممنعوائدلعادنيمرضتلويويمربالا

بالنار.فحرقتهاجم!ماللهرسوللهقطعالتيكتبهمنمعهكانماالىامراتهعمدتماتفلما
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حاتمبنعديامر

ءككيهاللهلرسولكراهيةأشدكانالعربمنرجلمنما-:بلغنيفيما-يقولفكانحاتمبنعديوأما

فيفكنت،بالمرباعقوميفياسيروكنتنصرانيا،وكنتشريفا،امرءافكنتاناأما،منيبهسمعحين

فقلت،كرهته-يخ!راللهبرسولسمعتفلما،بييصنعكانلماقوميفيملكاوكنت،ديننعلىنفسي

قريبافاحتبسهاسماناذللااجمالأابليمنليأعدد،لكابالا:لإبليراعياوكانعربيئليكانلغلابم

يا:فقالغدا؟ذاتأتانيانهثم،ففعل،فاذنيالبلادهذهوطىءقدلمحمل!بجيشسمعتفاذا،مني

فقالوا:عنها،فسالت،رايابرايتقدفاني،الانفاصنعهمحمدخيلغشيتكاذاصانعاكنتما،عدي

ألحق:قلتثم،وولديباهليفاحتملتفقزبها،،انجمالياليئفقرلت:فقلت:قالمحمد،جيوشهذه

بنتاوخلفت-هشامابنقالفيما،الحوشية:ويقال-الجوشيةفسلكت،بالسامالنصارىمندينيباهل

فيمنحاتمابنةفتصيب-ج!راللهلرسولخيلوتخالفنيبها،اقمتالسامقدمتفلماالحاضر،فيلحاتم

:قال،الثامإلىهربي-لمجن!اللهرسولبلغوقدطىء،منسبايافيبم!اللهرسولعلىبهافقدم،اصابت

فقامت،!شكيهاللهرسولبهافمزفيها،تحبسالسباياكانتالمسجد،ببابحظيرةفيحاتمبنتفجعلت

عليك،اللهمن،عليئفافننالوافد،وغابالوالد،هلك،اللهرسوليا:فقالت،جزلةامراةوكانت،اليه

مضىلم:قالت؟"ورسولهاللهمن"الفاز:قال،حاتمبنعدي:قالتوافدك؟""ومن:قال

قالمامثلليوقال،ذلكمثللهفقلت،بيمرالغدمنكاناذاحتى،وتركني-لمجور،اللهرسول

قوميأن:خلفهمقرجلاليئفأشار،منهيئستوقد،بيمرالغدبعدكاناذاحتى:قالت،بالامس

اللهمن،عليفافننالوافد،وغابالوالد،هلك،اللهرسوليا:فقلت،اليهفقمت:قالت،فكلميه

يبلغكحتىثقةلكيكونمقتومكمنتجديحئتىبخروجتنجليفلا،فعلت)قد-جز:فقال،عليك

اللهرضوانطالبابيبنعلي:ففيل،اكلمهاناليأشارالذيالرجلعنفسألتآذنيني"ثمبلادكالى

فجئت:قالت،بالسامأخيآتياناريدوانما:قالت،قضاعةاوبليمنركثقدمحتىوأقمت،عليه

فكساني:قالت،وبلاغثقةفيهمليقوميمنرفطقدمقد،اللهرسوليا:فقلتبم!،اللهرسول

لقاعذإئيفوالله:عديقال،السامقدمتحتىمعهمفخرجت،نفقةوأعطاني،وحملنيبم!،اللهرسول

وقفتفلما،هيهيفإذا:قال؟حاتمابنة:فقلت:قالتؤئنا،اليتصوبظعينةالىنظرتاذ،افليفي

قلت::قال،عورتكوالدكبقيةوتركتوولدكباهلكاحتملت،الظالم،القاطع:تقولاتسحلتعليئ

فأقامت،نزلتثم:قال،ذكرتماصنعتلقد،عذبىمنمالي،فواللهخيرا،الأتقوليلاأخئةأفي

بهتلحقأن-والله-ارى:قالت؟الرجلهذاامرفيترينماذا:حازمةامراةوكانتلهافقلت،عندي

قلت::قال،أنتوانتاليمنعزفيتذذفلنملكايكنوان،فضلهفللسابقنبياالرجليكنفانسريعا،

.للرأيهذاان،واله

عليه،فسلمت،مسجدهفيوهوعليهفدخلت،المدينة!شيهيهاللهرسولعلىاقدمحتىفخرجت:قال

لعامذإنه،فوالله،بيتهإلىبيوانطلق،!شيهيهاللهرسولفقام،حاتمبنعدي:فقلت؟"الرجل"من:فقال

نفسي:فيقلت:قالحاجتها،فيتكلمهطويلالهافوقف،فاستوقفته،كبيرةضعيفةامراةلقيتهاذاليهبي



المرادفيمسيكبنفزوةقذوم

635

"هشاملابنالسيرة"

ادبممنوسادةتناولبيتهبيدخلاذاحتىعخوو،اللهرسولبيمضىثم:قال،بملكهذاما،واله

أتت""بل:فقالعليها،فاجلسقانتبل:قلت:قالهذه"على"انجل!عق:فقال،اليفقذفهاليفا،محشرة

:قالثم،مللثبأمرهذاما،والله:نفسيفيقلت:قال،بالأزضعخموواللهرسولوجلسعليها،فجلست

بالمرباع؟"قومكفيتسيرتكنلم"أو:قال،بلى:قلت:قالركوسيا؟"تكألنم،حاتمنجنعدييا"ايه

نبيئأنهوعرفت،والهاجل:قلت:قال"دينكفيلكيحليكنلمذلك"فان:قال،بلى:قلت:قال

حاجتهم،منترىماالدبنهذافيدخوليمنبننعكائماعدييا"لعلك:قالثم،يخهلمايغلممرسل

منترىمافيهدخولمنيمنعكانماولعلك،بأخذهمنيوجدلاحتىفيهميفيضأقالمالليوشكنفوالله

هذاتزورحنىبعيرهاعلىالقادسيةمنتخرجبالمرأهت!ن!معأنليوشكن،فوالله،عددهموتئةعدوهمكثرة

الله،وايم،غيرهمفيوالسلطانالملكأننرىأنكفيهدخوليمنيفنعكانماولعفك،تخافلاالبيت

قد:يقولعديوكان،فأسلمت:قال"عليهمفتحتقدبابلأرضمنالبيضبالقصورتسمعأنليوشكن

رايتوقد،فتحتقدبابلارضمنالبيضالقصوررايتقد،لتكوننووالله،الثالثةوبقيت،اثنتانمضت

ليفيضن؛الثالثةلتكونن،اللهوايم،البيتهذاتحبئحتىتخافلابعيرهاعلىالقادسيةمنتخرجالمرأة

.يأخذهمنيوجدلاحتىالمال

المراديمسيل!بنفزوةفدوم

ومباعدأ،كتدةلملوكمفارقايك!،اللهرسولعلىانمراديمسيلثبنفزوةوقدم:اسحاقابنقال

مامرادمنهمدانفيهاأصابتوقعةوهمدانمرادبينالإسلامقبيلكانوقد،مجيئاللهرسولالى،لهم

مالكبنالأجدعمرادالىهمدانقادالذيفكان،الرذميوم:لهيقالكانيومفياثخنوهمحتىارادوا،

.اليومذلكفي

الهمداني.حريمبنمالكاليومذلكفيهمدانقادالذي:هشامابنقال

الوافر]:أمنمسيلثبنفروةيقولاليومذلكوفي:اسحاقابنقال

يتتحيناالأعنةينازعنخوصوهنلفاتعلىمرزن

مغلبينافغيرنقلستوانقدمأفغلابوننقلستفان

اخريناوطغمةمناياناولكقجبنطئناإنوما

قحيناحيناصروفهتكزيسجالدؤلتهالدفركذاك

سنيناغضارتهلبستولوونرضىبهنسزمافبينا

طحيناغبطواالأممىفألفيتدفبركراتبهاتقلبتاذ

خؤونالهالرمانريخبيجدمتهمالدفربريبيقبطفمن

بقينااذنانكرامبقيولوخلذناإذنانملوكخلدفلو

الأؤليناالفروناقنىكماقوميسرواتذلكمفأقنى

.اسحاقابنغيرعن؛نقلمتفان:وقولهمنها،بيبأؤل:هشامابنقال

]:الكاملأمنقالكندةلملوكمفارقاجمي!الدرسولإلىمسيكبنفروةتوجهولما:اسحاقابنقال
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نسائهاعرقالرنجلخانكالرنجلاعرضتكنذملوكرأيتلما

ثرائهاوحسنفواضلهاارجومحمداأؤمراحلتيقزبت

ثنالها.وحسنفواضلهارجو:عبيدةأبوانشدني:هثامابنقال

هل،فروة"يا-:بلغنيفيما-عشيناللهرسوللهفالعقاللهرسواطالىانتهىفلما:اسحالتىابنقال

يومقومياصابمامثلقؤمهيصيبذامن،لمجماللهرسوليا:قالالزذم؟"يومقومكاصابماساءك

واستعملهخيرا"الأالإضلامفيقومكيزذلمذلكان"اما:لهبئاللهرسولفقالذلك؟يسوؤهلاالزذم

معهفكان،الصدقةعلىالعاصبنسعيدبنخالدمعهوبعث،كلهاومذحجوزبيدمرادعلىعشتنالنبيئ

عج!.اللهرسولتوفيحتىبلادفي

زبيدمنأئاسفييكربمعدبنعمروفدوم

قالقدعمزووكان،فأسلمزبيد،بنيمنأناسفييكربمغدبنعمرو!لمج!!اللهرسولعلىوقدم

ذكروقد،قومكسئدائكقي!،يا:ثلمج!'اللهرسولافراليهمانتهىحين-المراديمكشوجبنلقيس

علمه،نغلمحتىاليهبنافاتطلق،نبيئإنه:يقولبالحجازخرجقدمحمد؛:لهيقالقريشمنرجلاانلنا

عليهفابى،علمهعلمنا،ذلكغيركانواق،ائبغناهلقياهاذا،عليكيخفىلنفانه؛يقولىكمانبياكانفان

وصذقه،،فأسلم،عج!إاللهرسولعلئقدمحتىيكربمعدبنعمروفركب،رأنيوسفه،ذلكقيسق

فقال،راييوتركخالفني:وقال،علمهوتحطمعمراأوعدمكشوجبنقي!ذلكبلغفلما،بهوآمن

الوافر]:مجزوء[منذلكفييكربمعدبنعمرو

رشدهبادياأفراءصنعاذييومامزتك

تتع!هوالمغروفءالفباتقاءأمرتك

وتدهغزه51مثلالمنىمنخرجت

ألسدةجالساعليهفرسيىعلىتمناني
جددهماءهاخلصصكالنفمفاضةعلي
قصدهعوائراصمناناتمتثنيالرفحترد

لبدهفوقهليثاتللقبلاقيتنيفلو
كتدهناشزاجراثناتشثنشتبثاتلاقي
."-.تيممهقزناقالقرنيسامي

فيقتص!ة..؟".فيزفعهفيأخذه

فيزدرده...-.فيحطمهفيدمغه

ويدهأتيابهرزتاتفيماالشركظلوم

الوافر]:مجزوء[منعبيدةابوأنشدني:هثامابنقال

رشدهبيناأفراءصتعاذييومأمرتك
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"و-تاتيهءالفباتقاءامرتك

وتذهبهمماصهتالحميركذيفكنت

سائرها.يعرفولم

فلما،مسيكبنفروةوعليهمزبيد،بنيمنقومهفييكربمعدبنعمروفأقام:إسحاقابنقال

الوافر]:أمنارتدحينوقال،يكربمعدبنعمروارتدع!اللهرسولتوفي

بثفرمنخرهسافحمارأمللثشزفروةملكوجدنا

وغدرخبثمنالحولاءترىصميرأبارأيتاذاوكتت

عبيدةابيعنبثفر؛:قوله:هشامابنقال

كندةوفدفيقيديبنالأشعثقدوم

كتدة.وفدفيقيسبنالاشعث-وراللهرسولعلىوقدم:اسحاقابنقال

علىفدخلوا،كتدةمنراكباثمانينفي!راللهرسولعلىقدمأنه:شهابابنالزهرفيفحدثني

فلقا،بالحريركففوهاوقد،الحبرةجببعليهموتكنخلوا،،جممهمرجلواوقدمسجدهع!اللهرسول

:قالاعناقكم؟"فيالحريرهذابال"فما:قال،بلى:قالواتشلموا""الم:قالع!ؤاللهرسولعلىدخلوا

المرار،اكلابنوانتالمرار،آكلبنونحن،اللهرسوليا:قيسبنالاشعثلهقالثممتها،فشقوه

-"الحارثنجنوربيعةانمطلبعبدنجنالعياسالنسببظا"ناسبوا:وقاللمجد،اللهرسولفتبسم:قال

آكلبنونحنقالا:هماممنفسثلاالعرببعضفيشاعااذاوكانا،تاجرينرجلينوربيعةالعباسوكان

لا،كنانةبنالئضربنونحنبل"لا،:لهمقالثم-ملوكاكانواكتدةانوذلك،بذلكيتعززان،المرار

يقوئهارجلاأسمعلاوالله،كندةمعشريافرغتمهل:قيسبنالاشعثففالابينا"مننتتفيولاامنانففو

ثمانين.ضربتهالأ

بنالحارث:المراروآكلالنساء،قبلمنالمراراكلولدمنقيسبنالاشعث:هشامابنقال

،كنديبنمعاويةبنمرتعبنثوربنمعاويةبنالحارثبنمعاويةبنعمروبنحجربنعمرو

غائبا،الحارثوكان،عليهمأغارالغسانيالهيولةبنعمرولانالمرار؛اكلسميدمانما،كندة:ويقال

فقالتعمرو،بنالحارثامرأة؟الشيبانيمحلمبنعوفبنتاناسيىأمسبىفيمنوكان،وسبىفغنم

تعني،برقبتكأخذقدمرابىاكلبعييرمشافرمشافرهكأنأسوداذلمبرجللكاتي:مسيرهفيلعمرو

واشتنقذ،فقتلهفلحقهوائلبنبكربنيفيالحارثتبعهثمشجر،والمرار:انمرار،اكلفسمي،الحارث

الئخميئ-هندبنعمرووهو-المنذربنلعمرواليشكريحلزةبنالحارثففال،اصابكانوما،امراته

]:الخفيفأمن

الدماءتكاللاإذكرهاتربالمتغسانربوأقذنال

ممااطولالحديثوهذا،لهقصيدةفيالبيتوهذا،أباهالمنذرقتلانغسانيالاعرجالحارثلان

معاوية،بنعمروبنحجرانمرارآكلبل:ويقال،انقطعمنذكرتمااستقصائهمنمنعنيوإنما،ذكرت
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لهيقالشجراالغزوةتلكفيوأصحابههوأكللانهالمرار؛اكلسميوانما،الحديثهذاصاحبوهو

المرار.

جرشوخبرالأزدفيعبداللهبنصردقذوم

وفدفي،إسلامهوحسنفاسلم،الازديعبداللهبنصردمج!اللهرسولعلىوقدم:اسحاقابنقال

أهلمنيليهكانمنأسلمبمنيجاهدأقوامره،قومهمنأشلممنعلى-ك!داللهرسولفامرهالازد،من

يومئدوهي،بجرشنزلحتى!يراللهرسولبامريسيرعبداللهبنصردفخرج،اليمنقبائلمنالشرك

بمسيرسمغواحينمعهمفدخلوها،خثعماليهمضوتوقد،اليمنقبائلمنقبائلوبهامغلقةمدينة

كاناذاحتىقافلأ،عنهمرجعانهثم،منهفيهاوامتنعواشهر،منقريبافيهافحاصروهم،اليهمالمسلمين

إذاحتى،طلبهفيفخرجوامنهزما،عنهمولىانماأنهجرشأفلظنشكر؟:لهيقاللهمجبلالى

شديدا.قتلافقتلهمعليهمعطفأدركوه

عندهمافبينا،وينظرانيرتادانبالمدينةع!اللهرسولالىمنهمرجلينبعثواجرشأهلكانوقد

الجرشيانفقامشكر؟،اللهبلاد"بأفي:!ماللهرسولقالاذالعصر،صلاةبعدعشيةع!اللهرسول

ولكتهبكشرليس"انه:فقال،جرشافليسميهوكذلككشر،:لهيقالجبلببلادنا،الهرسوليا:فقالا

أبيالىالرجلانفجلس:قال"الآنعتدهلتتحراللهبدن)ان:قال؟اللهرسولياشانهفماقالا:شكر"

الىفقوماقومكما،لكمالينعىالانىجنرواللهرسولإنإ!ويحكما:لهمافقال،عثمانالىأوبكر،

ارفع"اللهم:فقال،ذلكفسالاهاليهفقاماقومكما،عنيزفعاناللهيدعوانفاسالاهع!اللهرسول

أصابهميومأصيبواقدقومهمافوجداقومهما،الىراجعينلمجرواللهرسولعندمنفخرجاعتهم"،

ذكر.مافيهاذكرالتيالساعةوفي،قالمامج!اللهرسولفيهقالالذياليومفيعبداللهبنصرد

علىقريتهمحولحمىلهموحمىفاسلموا،،مجفن!اللهرسولعلىقدمواحتىجرشوقدوخرج

تلكفيفقال،سحتفمالهالناسمنرعاهفمن،الحرثبقرةوللمثيرةوالراحلةللفرسمعلومةاعلابم

]من-الحرامالشهرفييعدونوكانوا،الجاهليةفيالازدمنتصيبخثعموكانت-الازدمنرجلالغزوة

]:البسيط

والخمزالخيلوفيها،البغالفيهاخائبهغيرغزؤنا،ما،غزوةيا

النذرلهاشاعتقدخثعموجمعمصانعهافيحميراأتيناحتى

كفرواأمبغدأدانوااباليفمااخملهكتتغليلاوضعتاذا

بكتابهمحميرملوكرسولقذوئم

بنالحارث:باشلامهماليهورسولهم،تبوكمنمقدمهحمير،ملوككتابلمجرواللهرسولعلىوقدم

يزنذوزرعةإليهوبعث،وهمدانومعافررعينذوقيلوالئعمان،كلالعبدبنونعيم،كلالعبد

كير:اللهرسولاليهمفكتب،واهلهالشركومفارقتهم،باشلامهمالرهاويمزةبنمالك

عبدبننعيموالى،كلالعبدنجنالحارثالى،النبئاللهرسولمحمدمن،الرحيمالرخمنالله"بسم
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الأالهلاائذياللهاليكمأخمدفاثي؛ذلكمبنداما،وهمدانومعافررعينذيقيلالننمانوالى،كلال

ماوخبر،بهأرسلتممافبلغ،بالمدينةفلقينا،الرومأزضمنمتقلبنارسولكمبناوقعقدفانهبغد؛أما،هو

ورسولهاللهوأطغتمأضلحتماق؛بهداههداكنمقداللهوأن،المشركينوقثلكمباشلامكموأنبهناقبلكم

علىكتبوما،وصفيهبئالنبئيوسهماللهخمسالمغانممنوأعطيتنمالزكاةوآديتمالضلاةوأقمتم

العشر،نصفانغربسقىماوعلىالسماء،وسقثالعينسقتماعثنرالعقارمنالصدقةمنالمومنين

وفي،شاةالإبلمنخضيىكلوفيذكز،لبوفيانجنالإبلمنثلاثينوفي،لبوفيانجنةالأزبعينالإبلفيوان

جذعة،أوجةغتبيعالبقرمنثلاثينكلوفي،بقرةالبقرمنازبعينكلوفي،شاتانالإبلمنعثبركل

فمن،الضدقةفيالمؤمنينعلىفرضالتياللهفريضةوانها،شاةوخدهاسائمهالغنممنأربعينكلوفي

منفانه،المشركينعلىالمؤمنينوظاهزاسلامهعلىواشهدذلكأدىومن،لهخيرفهوخيرازاد

نصرانئي،أويهودفيمنأسلممنوانه،رصويهوذمةاللهذمةوله،عليهمماوعليه،لهمماله،المؤمنين

وعليهعنها،يردلافانه،نصرانيتهاويهودئتهعلىكانومن،عليهمماوعليهلهمماله،المؤمنينمنفانه

أذىفمنثيابأ،عوضهأوالمعافرقيمةمنوافدينازعبد،أوحر،أنثىأوذكبرحالمكلعلى؛الجزية

ولرسوله.لنهعدونانه،منعهومن،رسولهوذمةاللهذمةلهفان-سضاللهرسولالىذلك

خيرا:بهمفأوصيكمرسلياتاكماذاأقيزنذيززعةالئازسل،النبئمحئدااللهرسولفانبعد؛أما

وأن،وأصحابهم،مزةبنومالكنمر،بنوعفبة،عبادةبنومالك،زفيبنوعبدالله،جبلنجنمعاذ

فلا،جبلبنمعاذأميرهموان،رسليوأنجلنوها،مخاليفكممنوالجزيةالصدقةمنعتدكمماانجمعوا

راضيا.الأبتقلبن

حذثنيقدالزهاويمرةبنمالكانثم؛ورسولهعبدهوأنه،اللهالاالهلاأنيشهدمحمدافانبعد؛أما

ولاتخوتوا،ولاخيرا،بحميروآمركبخير،فانجشر،المشركينوقتلت،حميراولمنأسلمتأنك

اتما،بيتهلأهلولالمحمد،تحللاالضدقةوان،وفقيركمغنئكممولىهويك!اللهرسولفاننخاذلوا،

بهوامزكم،الغيبوحفظالخبربلغقدمالكاوان،الـبيلوابنالمسلميننقراءعلىبهايزكىزكاةهي

فانهم؟خيرأبهموامركم،علمهموأوليدينهموأوليأهليصالحيمناليكمازسلثفذوانيخيرا،

وبركانه".اللهورخمةعليكموالئلام،اليهممتظوز

اليمن.الىبعثهحينجبلبنلمعاذمجي!!النبيوصية

؟أوصاهمعاذابعثحينوعيناللهرسولأن:حذثأنهبكر،أبيبنعبداللهوحدثني:اسحالتىابنقال

يسالونك:الكتابأهلمنقومعلىستفدموائكتنفر،ولاوبسرتعسز،ولا"يسر:لهقالثم،اليهوعهد

له".شريكلاوحدهاللهالأالهلاأقشهادة:فقل؟الجنةمقتاجما

:المرأةعلىالرجلحقفيمعاذفتوى

اليمن،أهلمنامراةفأتتة،وعج!اللهرسولبهأمرهبماقاماليمنقدماذاحتىمعاذفخرج:قال

تؤديأنعلىتقدرلاالمرأةإن!!ويحك:قالعليها؟المرأةزوجحقما،اللهرسولصاحبيا:فقالت
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جميراللهرسولصاحبكنتلئق،والله:قالت،اشتطغتماحقهأداءفينقسكفانجهديزؤجها؛حق

ودماقيحامتخراهتنثعبفوجدتهاليهرجغتلو!إويحك:قال،المرأةعلىالزوجحنمالثعلمانك

حقه.أديتماتذهبيهحتىذلكفمصضت

الجذامئيعمروبنفروةاسلام

رسولأ-شي!اللهرسولالى،النفاثيثم،الجذاميالنافرةبنعمروبنفروةوبعث:اسحاقابنقال

ومامعانمنزلهوكان،العربمنيليهممنعلىللرومعاملافروةوكانبيضاء،بقلةلهوأفدى،باسلامه

فيفقال،عندهمفحبسوه،أخذوهحئىطلبوهاسلامهمنذلكالرومبلغفلما،السامازضمنحولها

]:الكامل[منذلكمحبسه

وانقروانالباببينوالروماضحابيموهنأسليمىطرقت

ابكانيوقدأغفيأقوهممترأىقذماوساءهالخيالصد

للأثيانتدينولا،لسلمىاثمدابغديالعينتكحلنلا

لسانييحمقلاالأعزةوشطأنني،كبيشةأبا،علفتولقد

مكانيلتغرفنبقيتولئنأخاكملتققدنهلكتفلئن

وبيانوشجاعةجود؟منالفتىجمعماأجلجمغتولقذ

]:الطويل[منقالبفلسطينعفراء،لهيقاللهمماءعلىلصلبهالرومأنجمعتفلما

الرواحل؟اخدىفوقعقرىماءعلىحليلهابانسلمىأتىهلالا

بالمنماجلاطرافهامشذبةأمهاالفحليضربلمناقبماعلى

]:الكامل[منقالليقتلوهقدموهلماانهمشهابابنالزهريفزعم

ومقامياعظميلربيسلمباننيالصنملمينلسراةبلغ

تعالى.اللهيرحمهالماء،ذلكعلىوصلبوهعنقهضربواثم

اليهمسارلماالوليدبنخالديديعلئكعببنالحارثبنياسلام

سنة،الاولىجمادىاوالاخر،ربيعشهرفيالوليدبنخالدجميراللهرسولبعثثم:اسحاقابنقال

فانثلاثا،،يقاتلهمأنقبلالإسلامالىيذعوهمانوامره،بنجرانكعببنالحارثبنيالىعثر،

فقاتلهم.يقعلوالموان،منهمفاقبلاشتجابوا

أيها:ويقولون،الإسلامالىويدعونوجهكلفييضربونالركبانفبعث،عليهمقدمحتىخالدفخرج

اللهوكتابالإسلاميعلمهمخالدفيهمفاقام،اليهدعوافيماودخلواالناسفاسلمتسلموا،أشلموا،الناس

يقاتلوا.ولماسلموا،همانع!اللهرسولامرهكانوبذلكجمير،نبئهوسنة

-سحاللهرسولالنبيلمحمد،الرحيمالزخمناللهبسميك!:اللهرسولالىالوليدبنخالدكتبثم

إلاالهلاالذياللهاليكأخمدفاني،وبركاتهاللهورحمةاللهرسولياعليكالسلامالوليد،بنخالدمن

أيختهماذاوامرتني،كغببنالحارثبنيالىبعثتنيفانك،عليكاللهصلىاللهرسوليابعد،أما،هو
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معالموعلمتهممنهموقبلتفيهماقمتأسلموافاق،الإسلامالىأدعوهموان،ايايمثلاثةأقاتلهملاأق

أيامثلاثةالإسلامإلىفدعوتهمعليهمقدفتوإئي،قاتلتهميسلموالموإن،نبئهوسئةاللهوكتابالإشلام

ولمفأسلمواتسلموا،اشلموا،الحارثبنييا:قالواركبانافيهموبعثتع!ؤ،اللهرسولامرنيكما

معالمواعلمهم،عنهاللهنهاهمعماواتهاهم،بهاللهأمرهمبماآمرهماظهرهمبينمقيموانايقاتلوا،

وبركاته.اللهورحمةاللهرسولياعليكوالسلام،!كحن!اللهرسولاليئيكتبحتى-لمج!النبيئوسنةالإسلام

جم!ر:اللهرسولاليهفكتب

أحمذفاني،عليكسلائمالوليد،بنخالدالئ،اللهرسولالنبيمحمدمن،الرحيمالزخمنالله)بسم

قدكعببنالحارثبنيأنتخبررسويكمعجاءنيكتابكفانبعد؛أماهو،الاالهلاالذياللهاليك

محمداوأناللهالاالهلاأنوشهدوا،الإسلاممناليهدعوتهمماالئوأجابوا،تقاتلهمأققبلأسلموا

عليكوالئلائم،وفدهممعكونيفبلوأفبل،وانذزهنمفبشرهم،بهداهاللههداهمقدوأن،ورسولهعبدالله

لما.وبركاتهاللهورحمة

يذالحصينبنقيس:منهم،كعببنالحارثبنيوفدمعهوأقبلجمز،اللهرسولإلىخالدفاقبل

القناني،عبداللهبنوشداد،الزيادقيقرادبنوعبداله،المحجلبنويزيد،المدانعبدبنويزيد،الغصة

كأنهمانذينالقومهولاء"من:قالفرآهم-خن!اللهرسولعلىقدموافلما،الضبابيعبداللهبنوعمرو

عصواللهرسولعلىوقفوافلما،كعببنالحارثبنيرجالهؤلاء،اللهرسوليا:قيلالهتد؟"رجال

الهلاأنأشهد"وأتا-ج!:اللهرسولقال،اللىالاالهلاوأئه،الفهرسولائكنشهد:وقالوا،عليهسلموا

يراجعةفلمفسكتوا،استقدموا؟إ!زجروااذاائذين"أتتم-ج!:اللهرسولقالثم"اللهرسولوأئىاللهالا

أعادهاثمأحد،منهميراجعهفلم،الثالثةأعادهاثمأحد،منهميراجعهفلم،الثانيةأعادهاثمأحد،منهم

،مراتأربعقالهااستقدموا،زجروااذاالذيننحن،اللهرسوليانعم:عبدالمدانبنيزيدفقال،الرابعة

أفدامكم،تحترؤوسكنملأئقيتتقاتلواولمأسلمتم6نكمالئيكتعبلمخالداأنالو:-جزاللهرسولفقال

اللهحمدنا:قالواحمدتم؟!،دمن:قالخالدا،حمدناولاحمدناكماواللهأما:عبدالمدانبنيزيدفقال

منتغلبونكتتمإبم-رو:اللهرسولقالثم"صدثتم!:قال.اللهرسوليابكهداناالذيوجلعر

كئا:قالوا"قاتلكممنتقلبونكتتمقد،)بلى:قالأحدا،نقلبنكنلمقالوا:؟"الجاهليةفيقاتلكنم

وأمر"صدفتم!،:قال،بظلمأحدانبدأولا،نتفردتىولانجتمعكئاأنا،اللهرسولياقاتلنامننقلب

الحصين.بنقيسكعببنالحارثبنيعلىلمجماللهرسول

نأبعديمكثوافلم،القعدةذيصدرفيأو،شؤاليمنبقيبمافيقومهمإلىالحارثبنيوفدفرجع

وأنعم.ورضيوباركورحم-لمجن!اللهلرسوتوفيحتىأشهيرأربعةالأقومهمالىرجعوا

اليمن:الىرجههحينحزمبنعمررالى"لمجيا%اللهرسولعهد

ويعلمهمالدينفيليفقههمحزمبنعمرووفدهمولىانبعداليهمبعثقد-لمجي!الهرسولكانوقد.

:بأمرهفيهوأمرهعفدهفيهإليهعهدكئابالهوكتب،صدقاتهممنهمويأخذالإسلامومعالمالسنة

محمدمنعهدبالعقود،أوفواآمنواالذينأيهاياورسولإ،اللهمنبيانهدا؛الرحيمالزخمنالله"بنم
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اتقواالذينمعاللهفان؛كلهامرهفياللهبتقوىامره،اليمنالىبعثهحينحزمبنلعمرواللهرسولالنبي

ويعلم،بهويأمرهم،بالخيرالناسيبشرواق،اللهامرهكمابالحقيأخذاقوامره،محسنونهموالذين

لهمبالذيالناسويحبرطاهز،وهوالاانسانالقرانيصمسفلاالناسوينهى،فيهويفقههم،القرانالناس

)ألا:فقال،عنهونهىالظلمكرهاللهفان،الظلمفيعليهمويثتد،الحقفيللناسويلين،عليهموالذي

ويستألفوعملها،النارالناسوينذروبعملها،بالجنةالناسويبشر18]،أهود:!!الطبمينعلىاللهلعنة

الححا!بروالحج،بهالهامروماوفريضتهوسنتهالحبئمعالمالناسويعلم،الدينفييققهواحتىالناس

يثنيثوبايكونانالأصنيرواحدثوبفياحذيصفيانالناسويتهى،العمرةهوالأصغروالحبئ،ا!بر

يعقصانوينهى،السماءالئبفرجهيفضيواحدثوبفياحذيحتبيانالناسويتهى،عاتقيهعلىطرفيه

وليكن،والعشائرالقبائلالىالدعاءعن-هيبئالناسبينكاناذا-ويتهى،قفاهفيراسهشغراحذ

فليقطفواوالعسائر،القبائلالىودعااللهالىيأعلمفمن،لهشريكلاوخدهوجلهزالهالىدعواهم

الىوايديهموجوههمالوضوهباسباغالناسويأمر،لهشريكلاوخدهاللهالىدعواهمتكونحتىبالـيف

الركوعواتمام،لوقتهابالصلاةوامر،اللهامرهمكما؛برؤوسهمويمسحون،الكعبينالئوارجلهمالمرافق

فيوالشص!رالعصروصل!،الشمستميلحينبالهاجرةويهجر،بالصبحويغقس،والخشموعوالسجود

الليل،اولوالعشاءالسماء،فيالنجومتبدوحتىيؤخرلا،الليلبفبلحينوالمغرب،مدبرةالأرض

الله،خمصالمغانممنيأخذانوامرهاليها،الرواحعندوالنسللها،نودياذاالجمعةالئبالسعيوامر

الفربسقىماوعلىالسماء،وسقتالعينسقتماعشرالعقارمنالصدقةفيالمومنينعلىكتبوما

،بقرةالبقرمناربعينكلوفي،شياهازبععثرينكلوفي،شاتانالإبلمنعشركلوفي،العشرنصف

فانها،شاةوخدهاسائعةالننممناربعينكلوفي،جذعةاوجأعتبيعالبقرمنثلاثينكلوفي

وأيهودفيمناسلممنلانه،لهخيزفهوخيرازادفمن،الصدقةفيالمومنينعلىافترضالتياللهفريضة

مامثلوعليه،لهممامثلله،المومنينمنفانهالأسلامبدينوداننقسهمنخالصااسلامأنصراني

عبد؟اوحرانثىاوذكر؛حالبمكلوعلىعنها،يردلافانه،يهوديتهاونضرانيتهعلىكانومن،عليهم

ولرسولهدلهعدوفانهذلكمنعومن،رسولهوذمةاللهذمةلهفانذلكاذىفمن،ثياباعوضهاووافديناز

وبركانه".اللهورحمةعليهواللاممحمد،علىاللهصلواتجميعا،والمومنين

الجذامئيزيدبسرفاعةفدوم

فاهدى،الضبيبيئثمالجذاميزيدبنرفاعةخيبرقنلالحديخبيةهدنةفيمج!اللهرسولعلىوقدم

كتابه:وفي،قومهالىكتابأ!ك!ن!الهرسوللهوكتب،اسلامهفحسن،واسلمجمغلاما،اللهلرسول

عامةقومهالىبعئتهانيزبد،بنلرفامحة!ك!،اللهرسولمحمدمنكئاثهدا،الرحيمالرخمنالله"بنم

ادبرومن،رسويهوحزباللهحزبففيمنهماثبلفمن،رسولهلالىالهالىيدعوهم؛فيهمدخلومن

".شهرينامانفله

ونزلوها.الرنجلاء،حرة،الحزةإلىسارواثموأسلموا،أجابوا،قومهعلىرفاعةقدمفلما
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بنعمروعن،بهأثقمنحدثنيفيماع!راللهرسولعلىهمدانوفدوقدم:هشامابنقال

منهم:؟!سيماللهرسولعلىهمدانوفدقدم:قال،السبيعياسحاقأبيعن،العبدياذينةبنعبدالله

بنوعميرة،السلمانيمالكبنوضمام،أيفعبنومالكالمشعار،ذووهوثور،وأبو،نمطبنمالك

العدنيةوالعمائمانحبراتمقطعاتوعليهم،تبوكمنمرجعهعححاللهرسولفلقوا،الخارفيمالك

أحدهمايقول،بالقوميرتجزاناخرورجلنمطبنومالك،والأرحبيةانمفريةعلىالميسبرحال

الرجز]:أمن

أمثالالعالمينفيلهاليسواقيال!سوقةخيرهمدان

واكالبهااطاباتلهاالأبطالومتهاالهضبمحفها

الرجز]:[منالاخرويقول

والخريفالضيفهبواتفيالزيفسوادجاوزنإليك

الليفبحبالمخطماب

علىأتوكوباد،حاضركلمنهمدانمننصئة،الفهرسوليا:فقال،يديهبيننمطبنمالكفقام

أهلوشاكبر،ويايمخارفيمخلافمن،لائبملومةاللهفيتأخذهملا،الإسلامبحبائلمتصلةنواجقلص

وما،لعلعأقامتماينقضلاعهدهم،والأنصابالالهاتوفارقوا،الرسولدعوةأجابواوالقود،السود

بضلع.اليغفورجرى

فيه:كتاباجم!لااللهرسوللهمفكتب

الهضبجنابواهلخارفلمخلافع!محمداللهرسولمنكتافيهذا،الرحيمالرحمنالله"نجم

ماووهاطهافراعهالهمانعلئ،قومهمناسلمومننمطبنمالكالمشعارذيوافدهامعالرملوحقاف

وثاهدهم،رسولهوذماماللهعهدبذلكلهمعافيها،وبرعونعلافهاينهلون،الزكاةواتواالصلاةاقاموا

.والأنصار"المهاجرون

اليه:رمجيئهمجمب!!النبيم!خفينمطبنلمالكقصيدة

]:الطويل[مننمطبنمالكذلكفىفقال

وصلددرخرحانباعلىونحنالدجىفحمةفياللهرسولذكزت

متمذدلاح!فيبركبانهاتقتليطلائحخوصقبناوهن

ةالخفيددالهجفمربناتمرجسر؟الذراعينفتلاءكلعلى

قرددهضبمنبالزكبانصوادرمنىالىالراقصاتبربحلقت

مفتديالعزشذيعتدمنأتىرسوذمصدقفينااللهرسولبأن

محمدمنأعدائهعلىأشدرخلهافوقناقبمامنحملتفما

انمهندانمشرفيبحدوأفضىجاءهالعرتطالبمااذاوأعطى
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العنسيوالأسودالحل!فئي،مسيلمة:الكذابينذكر

بنيفيباليمامةحبيببنمسيلمة:الكذابانجمفاللهرسولعهدفيتكلمكانوقذ:اسحاقابنقال

بصتعاء.العتسيئكغببنوالاشود،حنيفة

عن،يساربنسليماناخيهأويسار،بنعطاءعن،قسيطبنعبداللهبنيزيدحدثني:اسحاقابنقال

"أيها:يقولوهو،منبرهعلىالناسيخطبوهومجرواللهرسولسمعت:قال،الخدريسعيدابي

فنفختهما،فكرهتهما،ذهبمنصوارينذراعيفيورأيتأتسيتها،ثم،القدرليلةرأيتقذاني،الناس

2293].:برقمماجهابن[أخرجه."اليمامةوصاحباليمنصاحبالكذابينهذينفأولتهمافطارا،

"لا:يقولكفاللهرسولسمعت:قالأنه،هريرةابيعن،أتهملامنوحدثني:اسحاقابنقال

النبؤة".يدعيكلهمدخالأثلآلونيخرجحتىالساعةتقوم

الضدقاتعلىوالعفالالأمراءخووج

الإسلائمأوطأماكلالىالضدقاتعلىوعمالهأمراءهبعثقدع!الفهرسولوكان:اسحاقابنقال

وبعثبها،وهو،العنسيئعليهفخرجصنعاء؟الىالمغيرةبنأميةأبيبنالمهاجرفبعث،البلدانمن

طيىءعلىحاتمبنعديوبعثصدقاتها،وعلى،حضرموتالىالأتصاريبياضةبنياخالبيدبنزياد

حنظلة،بنيصدقاتعلى-اليربوعي:هثامابنقال-نويرةبنمالكوبعثاسد،بنيوعلىوصدقاتها،

علىعاصمبنوقيسمنها،ناحيةعلىبدربنالزبرقانفبعث:منهمرجلينعلىسعدبنيصدقةوفرق

أهلإلىعليهاللهرضوانطالبأبيبنعليوبعث،البحرينعلىالحضرميبنالعلاءبعثوقد،ناحية

بجريتهم.عليهويقدمصدقتهمليخمع؟نخران

عنةوالجوابئجميإةالفهرشولالنمسيلمةكتاب

الله،رسولمحمدالىاللهرسولمسيلمةمن:جمفاللهرسولإلىكتبقدحبيببنمسيلمةكانوقد

،الأرضنضفولقريش،الارضنضفلناوان،معكالأمرفيأشركتقدفانيبعد؛أما،عليكسلائم

.الكتاببهذالهرسولانعليهفقدم؛يغتدونقوئمقريثاولكن

ئعيم،أبيهعن،الأشجعيمسعودبننعيمبنسلمةعن،أشجعمنشيخفحدثني:اسحاقابنقال

:فقال،قالكمانقول:قالاأنتما؟"تقولان"فما:كتابهقرأحينلهمايقوليكفحاللهرسولسمغت:قال

اعناقكما".لضرنجتنفتللاالرسلأنلولا،والله"اما

مسيلمة:إلىكتبثم

أما،الهدىاتبعمنعلئالئلام،الكذابمسيلمةالىاللهرصولمحمدمن،الرحيمالرخمنالله"بنم

".للمتقينوالعاقبة،عبادهمنيثاءمنيورثهادنهالأرضفانبند؛

عثر.سنةآخرفيوذلك
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للحج:ع!عيمالنبيخروجوقت

له.بالجهازالناسوأمر،للححتجفزالقعدةذو!هاللهرسولعلىدخلفلما:اسحاقابنقال

زوجعائشةعنمحمد،بنالقاسمأبيهعن،القاسمبنعبدالرحمنفحدثني:اسحاقابنقال

.القعدةذيمنبقينلياليلخمسالححالى-لمجحاللهرسولخرج:قالت،عح!هالنبي

المدينة:علىىلج!النبيعامل

.الغفاريعرفطةبنسباع:ويقال،الساعديدجايةأباالمدينةعلىفاستعمل:هشامابنقال

الحج:فيالحائضحكم

لا:قالت،عائشةعنمحمد،بنالقاسمأبيهعن،القاسمبنعبدالرحمنفحدثني:اسحاقابنقال

وأشرف-الهذيمعهي!الفهرسولساقوقد-بسرفكاناذاحئى،الححالأالناسيذكرولايذكر

وأناعليفدخل،اليومذلكوحضت:قالت،الهذيساقمنإلأبعمرهيحلواأنالناسامر،الناس

معكمأخرفيلمأنيلودذتوالله،نعم:قلت:قالت؟"نفشتلعلك،عائثةيالك"ما:فقال،أنجكي

تطوفينلا6نكالأالحاجيقضيماكلتفضينفانك؛ذلكتقوين"لا:فقالالسفر؛هذافيأهذا]عامي

كانفلمابعمر؟،نساؤهوحل،معههديلاكانمنكلفحلمكة-لمجحالفهرسولودخل:قالت"بالبيت

نسائهعنء!ن!اللهرسولذبح:قالواهذا؟ما:فقلت،بيتيفيفطرجكثيربقربلحمأتيتالنحريوم

منفأعمرنيبكرأبيبنعبدالرحمنأخيمعءلمجضاللهرسولبيبعث،الحضبةليلةكانتاذاحتى،البقر

فاتتني.التيعمرتيمكانالتتعيم

عمر،ابنةحفصةعنعمر،بنعبداللهعنعمر،بنعبداللهمولىنافعوحدثني:اسحاقابنقال

:فقالمعنا؟تحلأن،الفهرسوليايمنعكفما:قلنابعمرةيحللنأننساءهىجمتالفهرسولأمرلما:قالت

هدى".اتحرحئىاحلفلا؛وليذتاهديت"اني

الحبئ:فيع!ب!والفهرسولاليمنمنقفولهفيعلئموافاة

فلقيهنخرانإلى!هعليابعث؟اقءيخ!والفهرسولأن:نجيحأبيبنعبداللهوحدثني:إسحاقابنقال

:فقال،وتهئاتحفتقدفوجدهاعنها،ورضي،رئ!اللهرسولبنتفاطمةعلىفدخل،أخرموقدبمكة

عج!،اللهرسولأتىثمفحللنا،،بعمرةنحلأنعنىالفهرسولامرنا:قالتالفه؟رسولبنتيالكما

:قالاضحابك"حلكماوحلبالبيتفطف"اتطلقع!:اللهرسوللهقال،سفرهعنالخبرمنفرغفلما

اني،اللهرسولييا:قالاضحابك"حلكمافاخلل"ازجغ:فقال،أهللتكماأفللتانيئ،الفهرسوليا

منمعك"فهل:قال-لمج!و،محمدورسولكوعندكنبئكبهأهلبماأهلإني،الئهم:أخرفتحينقلت

منفرغاحتىعجز،اللهرسولمعاحرامهعلىوثبت،هديهفيعىالفهرسولفأشركهلا،:قالهدي؟"

عنهما.الهديي!الفهرسولونحر،الحح

بنطلحةبنيزيدعن،عمرةأبيبنعبدالرحمنبنعبداللهبنيحيىوحدثني:إسحاقابنقال
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!سحر،القهرسولالىتعجلبمكة!والفهرسولليلقىاليمنمن!هعليأقبللما:قال،ركانةبنيزيد

منخفةالقوممنرجلكلفكساالرجلذلكفعمد،أصحابهمنرجلامعهالذينجندهعلىواشتخلف

هذا؟ما!!ويلك:قال،الحللعليهمفاذا،ليلقاهمخرججيشهدنافلما،!هعليمعكانالذيالبز

رسولإلىبهتنتهيانقبلانزغ،ويلك:قال،الناسفيقدمواإذابهليتجملواالفومكسوت:قال

بهم.صنعلماشكواهالجيشقوأظهر:قالالبر،فيفردها،الناسمنالحللفانتزع:قال!شيهر،الله

بنمحمدبنسليمانعن،حزمبنمعمربنحزمبنعبدالرحمنبنعبداللهفحدثني:اسحاقابنقال

،الخدريسعيدأبيعن-الخدريسعيدأبيعندوكانت-كعببنتزينبعمتهعن،عجرةبنكعب

،الناسايهادا:يقولفسمعتهخطيبا،فينايخبالفهرسولفقام،عليهاللهرضوانعليأالناساشتكى:قال

يشكئ".انمناللهسبيل"فياو"اللهذاتفيلأخشنانه،فواللهعليا،تشكوالا

:الوداعخطبة

حخهم،سننواعلمهم،مناسكهمالناسفأرى،حجهعلىجمن!اللهرسولمضىثم:اسحاقابنقال

قولي،اسمعوا،الناس"ايها:قالثم،عليهواثنى،اللهفحمد،بينمافيهابئنالتيخطبتهالناسوخطب

عليكمواموالكمدماءكمان،الناسايهاابدا،الموقفبهذاهذاعاميبعدالقاكملالعفيادريلافاني

عنفيسألكمرئكمستلقونلىائكمهذا،شهركموكحرمةهذايومكمكحرمة،رئكمتلقواانالىحرائم

ولكن،موضوعرباكلوانعليها،ائتمنهمنالئفليوذهاامانةعندهكانتفمن،بلقتوقد،اعمالكم

المطلبعبدبنعياسرباوانربا،لاانهاللهقض،تظلمونولاتظلمونلا،افوالكمرؤوسلكم

بنالحارثبنربيعةابندماضعدمائكماولوان،موضوعالجاهليةفيكاندبمكلوان،كلهموضوع

بعداما،الجاهليةدماءمنبهابدامااولفهو،هذفيفقتلتهليثبنيفيمسترضعاوكان،المطلبعبد

رضيفقدذلكسوىفيمايطعانولكنهابدا،هذهبأزضكمينبدانمنيئسقدالشيطانفان؛الناسائها

الذينبهيضل،الكفرفيزيادةالنسيءان،الناسايها،دينكمعلىفاخذروه،اعمالكممنتحقرونممابه

الله،احلماويحرموا،اللهحرممافيحلوا،اللهحرمماعذةليواطئوا؛عاماويحرمونهعامايحلونهكفروا،

فيشهراعثراثنااللهعندالشهورعدةوان،والأرضالسمواتاللهخلقيومكهيئتهاستدارقدالزمانلىان

جمادىبينالذيمضرورجب،متواليةثلاثة:حرئماربعةمنها،والأرضالسمواتخلقيوماللهكتاب

يوطئنلاانعليهنلكمحقا،عليكمولهنحقا،نسائكمعلىلكمفان،الناسايهابعداما،وشعبان

فيتهجروهنانلكماذنقداللهفان،فعلنفان،مبينهبفاحشةبأتينلاأنوعليهن،تكزهونهاحدافرشكم

بالنساءواستوصوا،بالمعروفوكـوتهنرزقهننلهن،اتتهينفان،مبرجغيرضرباوتضربوهنالمضاجع

فروجهنواستحلفتم،اللهبأمانةاخذتموهنانماوانكمشيئا،لأنفـهنيملكنلاعوانعندكمفانهنخيرا؛

أبداتضقوافلنبهاعتصفتمانمافيكمتركتوقد،بفتتقدفاني،قوليالناسايهافاعقلوا،اللهبكلمات

وأق،للمسلماخم!لمكلانتعلمن،واعقلوهقولياسمعواالناسايها،نبيهوسنةاللهكتاببينا،امرا

الفهم،انفسكمتظلفنفلا،منهنقسطيبعناعطاهماالأاخيهمنلامرىءيحلفلا،اخوةالمسلمين

اشهدا."اللهم:جمفهالفهرسولفقال،نعماللهم:قالواالناسانليفذكربفتت"هل
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الذيالرجلكان:قالعباد،أبيهعنالزبير،بنعبداللهبنعبادبنيحيىوحدثني:اسحاقابنقال

لمجفه:اللهرسوللهيقول:قال،خلفبناميةبنربيعةبعرفةوهوعجمدالهرسولبقولالناسفييضرخ

،الحرامالشفر:فيقولون،لهمفيقولههذا"شهرأيتذرونهل:يقول!ك!روالفهرسولانالناسأيها:)تل

ثمهذا"شهركنمكحرمة؛ربكمتلقواانالىوأموالكمدماءكمعليكمحرمقداللهان:لهم)تل:لهفيقول

:قال،بهفيصرخ:قالهذا"بلدأئتدرونهل:يقوليكخاللهرسولان،الناسأيهايا:"قل:يقول

تلقواأنالىوأموالكمدماءكمعليكمحرمقداللهان:لبم"قل:فيقول:قال،الحرامالبلد:فيقولون

أقيتذرونهل:يقولمجلاءالفهرسولان،الناسأيهايا:)قل:يقولثم:قالهذا"بلدكنمكحرمةرئكم

عليكمحرمقداللهان:لهم"فل:فيقول:قال،الاكبرالححيوم:فيقولون،لهمفيقوله:قالهذا"يوم

هذا".يومكمكحرمة؛ربكمتلقواأنالئوأموالكمدماءكم

خارجة،بنعمروعن،الاشعريحوشببنشهرعن،سليمابيبنليثحدثني:إسحاقابنقال

ثم،فبلقته،بعرفةواق!ىلمج!اللهورسول،حاجةفي!اللهرسولالىأسيدبنعئاببعثني:قال

قداللهاق،الناس"أئها:يقولوهوفسمغته،رأسيعلىليقعلغامها!انع!اللهرسولناقةتحتوققت

الىاذصومن،الحجروللعاهر،للفراشوالولد،لوارفيوصيةتجوزلاوانه،حقهحقذيكلالئأذى

عدلا،.ولاصرفامنهاللهيقبللا،أنجمعينوالناسوالملائكةاللهلعنةفعليهمواليهفيرتولىأوأبيهغير

للحجيج:طالرسولتعاليم

"هذا:قال-بعرفةوقفحين-وباللهرسولان:نجيحابيبنعبداللهوحدثني:اسحاقابنقال

"هذا-:المزدلفةصبيحةقئحعلىوقفحين-وقالموقص"عرفةوكل(عليههوالذياللجبلالموقف

فقضىمتحر"منىوكلانمتحر،"هذا:قالبمنىبالعنحرنحرلماثمموفف"،المزدلفةوكل،الموفص

ورفيالموقفمن،حخهممنعليهمالهفرضماواعلمهم،مناسكفماراهموقدالحح!اللهرسول

،الوداعوحجة،البلاغحجةفكانت؛عليهمحزموماحجهممنلهماحلوما،البيتوطوافالجمار

بعدها.يححلميث!اللهرسولأنوذلك

فلسطينارضىاليزيدبناسامةبعث

علىوضربوصفرا،والمحرمالحجةذيبقئةبالمدينةفاقام،!كيئاللهرسولقفلثم:اسحاقابنقال

انبلقاءتخومالخيليوطىءان5وامر،مولاهحارثةبنزيدبناسامةعليهموأمر،الشامالىبغثاالناس

الاولون.المهاجرونزيدبناسامةمعواؤعب،الناسفتجفز،فلسطينارضمنوالداروم

الملوكالي-!د!هاللهرسولرسلخروج

إليهممعهموكتب،اضحابهمقرسلاالملوكالىبعث،يث!اللهرسولكانوقد:هشامابنقال

.الاسلامالىيدعوهم

علىخرج-جماللهرسولانبلغني:قال،الهذليبكرأبيعن،بهأثقمقحدثني:هشامابنقال

:فقال،انخديبيةيومعنهاصدالتيعمرتهبعد7يومذاتاصحابه
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ابنعيسىعلىالحواريوناختلفكماعليتختلفوافلا؛ركافةرخمةبعئنيقداللهان،الناس"ائها

فأفا،اليهدعوتكمالذيالى"دعاهم:قال؟اللهرسولياالحواريوناختلفوكيف:اصحابهفقال"مريم

الد،الىعيسىذلكفشكا،رتثاقلونجههنكرهبعيدامبعثابعثهمنواما،و!لمفرضيقريبامبعئابعثهمن

اليها".بعثالتيالأمةبلنةيتكلممنهمراحدركلالمتثاقلونفأصبح

:الملوكالىمج!ي!%اللهرسولرسلأسماء

،الإسلامالىفيهايذعوهم؟الملوكالىكتبأمعهموكتب،أصحابهمنرسلا-لمجفاللهرسولفبعث

ملككسرىإلىالسهميحذافةبنعنداللهوبعث،الرومملكقيصرالىالكلبيخليفةبندخيةفبعث

إلىبلتعةأبيبنحاطبوبعث،الحبشةملكالئجاشيالىالفحمريامئةبنعمرووبعث،فارس

ملكيالأزدئينالجلندىابنيوعياذجيفرالىالسهميالعاصبنعمرووبعث،الإسكندريةملكالمفوقس

ملكيالحنفئينعليبنوهوذةاثالبنثمامةإلىلؤيبنعامربنياحدعمروبنسليطوبعث،عمان

وهببنشجاعوبعث،البحرينملكالعبديساوىبنالمتذرإلىالحضرميبنالعلاءوبعث،اليمامة

الثام.تخومملكالغسانيشمرابيبنالحارثالىالأسدي

أميةأبيبنالمهاجروبعث،الغسانيالأيهمبنجبلةإلىوهببنشجاعبعث:هشامابنقال

اليمن.ملكالحميريكلالعبدبنالحارثالىالمخؤومي

والمنذر.وهوذةوثمامةسليطانسيتانا:هشامابنقال

جميهالقهرسوذبعثمنذكرفيهكتاباوجدانه:المصريحبيبابيبنيزيدحدثني:اسحاقابنقال

سهاببنمحفدالىبهفبعثت:قال،بعثهمحينلأصحابهقالوما،والعجمالعربوملوكالبلدانالى

ركاقة؟رحمةبعثنيالله"ان:لهمفقالاضحابهعلىخرجمجلاءالفهرسولان:وفيه،فعرفه،الرفري

ياوكيف:قالوا"مريمابنعيسىعلىالحواريوناختلفكماعلئتختلفواولا،اللهيرحمكمعئيفأدوا

بقدمنواما،رسلمفأحثبهقربمنفأما؛لهدعوتكممالمثل"دعاهم:قال؟اختلافهمكانالفهرسول

وخهالذينالقومبلنةيتكلممنهمرجل!وكلفأصبحوا،اللهالىمنهمعيسىذلكفشكا،وابىفكره،به

".اليهم

!ممض:مريمابنعيسىرسلأسماء

فيبعدفمكانواالذينوالاتباعالحواريينمن!مريمابنعيسىبعثمنوكان:إسحاقابنقال

رومية،إلى،الحواريينمنيكنولمالأتباعمنبولسوكان،بولسومعه،الحواريئطرس:الارض

وفيلبس،المشرقارضمنبابلارضالىوتوماس،الئاساهلهايأكلالتيالأرضالىومتتاوأتداراض

أورسليم،إلىويعقوب!،الكهفاصحابالفتيةقريةإقسوسالىوئحنس،افريقيةوهي،قرطاجئةالى

البربر،أرضالىوسيمن،الحجازأرضوهي،الأعرابيةالىثلماءوابن،المقدسبيتقريةايلياءوهي

يودس.مكانجعل-الحوارينمنيكنولم-ويهوذا
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الغزواتجملةذكر

بر!يمرح!إلمرإ!!إ

بنمحمدعن،البكائيعبداللهبنزيادحذثنا:قال،هشامبنعبدالملكمحمدابوحدثنا:قال

:قال،المطلبياسحاق

ثم،الأبواءغزوةوهي،ودانغزوةمنها،غزوةوعشرينسبعابنفسه-يخ!اللهرسولغزاماجميعوكان

جابر،بنكززيطلبالأولىبدرغزوةثم،ينبعبطنمنالعشيرةغزوةثم،رضموىناحيةمنبواطغزوة

غزوةثمالكذر،بلغحتىسليمبنيغزوةثم،قريشبىصناديدفيهااللهقتلالتيالكبرىبدبىغزوةثم

بالحجاز،مغدنبحرانغزوةثمامر،ذيغزوةوهيغطفانغزوةثم،حرببنسفيانأبايطلبالسويق

بدبىغزوةثم،نخلمنالرقاعذاتغزوةثمالنضير،بنيغزوةثمالأسد،حمراءغزوةثماحد،غزوةثم

هذيل،منلحيانبنيغزوةثم،قريخظةبنيغروةثم،الختدقغزوةثم،الجندلدومةغزوةثم،الاخرة

،المشركونفصدهقتالأيريدلاالحديبيةغزوةثم،خزاعةمنالمضطلقبنيغزوةثمقرد،ذيغزوةثم

.تبوكغزوةثم،الطائفغزوةثم،حنينغزوةثم،الفتحغزوةثمالقضاء،عمرةثمخيبر،غزوةثم

وحنينن،،والفتح،وخيبر،والمصطلق،وقريظة،والختدقوأحد،،بديى:غزوابتسعفيمنهاقاتل

والطائف.

والبعوثالشراياجملهذكر

يذثنيةمنأسفلالحارثبنعبيدةغزوة:وسريةبدبئبينوثلاثينثمانيأوسراياهجمحمبعوثهوكانت

حمزةغزوةيقذمالناسوبعض،العيصناحيةمنالبحرساحلالمطلبعبدبنحمزةغزوةثم،المروة

بنزيدوغزوة،نخلةجحشبنعبدالدوغزوةالخزار،وقاصابيبنسعدوغزوة،عبيدةغزوةقئل

الرجيع،الغنوفيمرثدأبيبنمرثدوغزوة،الأشرفبنكعبمسلمةبنمحمدوغزوة،القردةحارثة

وغزوة،العراقطريقمنالقضةذاالجراحبنعبيدةابيوغزوة،معونةبئرعمروبنالمنذروغزوة

عبداللهبنغالبوغزوة،اليمنطالبابيبنعليوغزوةعامر،بنيارضمنتربةالخطاببنعمر

الملرح.بنيفأصابالكديد؛ليحثكلب؛الكلبي

الملؤج:بشالليثئعبداللهنجنغالبغزوهخبر

خبيببنعبداللهبنمسلمعنحدثنيالأخن!بنالمغيرةبنعتبةبنيعقوبأنحديثهامنوكان

الكلبي؟عبداللهبنغالبجمفهالفهرسولبعث:قال،الجهنىمكيثبنجندبعنالمنذرعن،الجهني

بالكديد،وهم،الملؤحبنيعلىالغارةيشنأنوأمرهفيها،كنتسريةفي،ليثبنعوفبنكلب

جئتإئي:فقال،فأخذناه،الليثيالبرصاءابنوهو،مالكبنالحارثلقينابقديدكئااذاحتىفخرجنا

تكوانليلبما،رباطيضيركفلنمسلماتكان:لهفقلنا،-لمجفاللهرسولالىالأخرجتما،الإسلاماريد

نإ:لهوقلنااسود،أصحابنامنرجلأعليهخلفناثمرباطأ،فثددناه،منكاستوثقناقدكئاذلكغيرعلى
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وبعثني،الواديناحيةفيفكنا،الشمسغروبعندالكديدأتيناحتىسرناثم:قال،رأشهفاخترعازك

فنظرت،رأشهفيفعلوتفيهفاسندتالحاضر،علىمشرفاتلأآتيحتىفخرنجت،لهمربيئةأصحابي

علىلارىاني:لامرأتهفقال،خبائهمنمنهمرجلخرجاذالئلعلىلمتبطحاني،فواللهالحاضر،الى

جزتالكلابتكونلاشيئا،منهاتققدينهل،اؤعيتكالىفانظري،يوميأؤلفيرأيتهماسواداالتل

:قال،فناولته،وسهمينقوسيفناوليني:تالشيئا،افقدماواللهلا،:فقالتفنظرت:قالبعضها،

فيفوضعهالاخرارسلثم:تال،مكانيوثبتفأضعهفأنزعه،جتبيأخطأما،فواللهسفما،فارسل

أبالا،سهمايخالطهلقد-،تحركلقدربيئةكانلو:لامراتهفقال،مكانيوثبتفاضعهفاتزعه،متكبي

حئى،وأفهلناهم:قال،دخلثم:قال،الكلابعليتمضغهمالافخذيهما،فابتغيهمااصبحتاذالك

صريخوخرج،النعمواشتقنافقتلنا:قال،الغارةعليهمشنناالسحر،ونجهفيوكانوناموااطمأنوااذا

:قالمعنا،فاحتملناهما،وصاحبهالبرصاءبابنومررنا،بالنعمومضينا،بهلناقبللادفمفجاءناالقوم

حيثمنبالسيلالوادياللهفازسلقديد،واديالأوبينهمبيننافما:قالمنا،قربواحتىالقوموأذركنا

نأأحذيقدرولا،قوةبهلاحدليسبشيءفجاءمطير،ولانراهاسحابيماغيرمنوتعالىتباركشاء

نحدوهاونحنالينا،يجيزأنرجلمنهميستطيعما؛نعمهملنسوقلياناالينايتظرونفوقفوا،يجاوزه

جم!.اللهرسولعلىبهافقدفنا:قالطلبنا،علىيقدروافلم،فتناهمحتىسراعا

تلككانجم!اللهرسولأضحابشعاران:منهمرجلعنأسلممنرجلوحدثني:اسحاقابنقال

الرجز]:[منيحدوهاوهوالمسلمينمنراجزفقال.أمتأمت:الليلة

مغلولبنباتهخضلفيتعؤبيانالقاسمابوابى

المذهبكلونأعاليهصقبر

الذهب.كلون:ويروى:هثامابنقال

.والبعوثالسراياتفصيلذكرالىوعدت،الغزاةخبرتم

:والبعوثالسراياذكرالىعود

أبيوغزوة،فدكأهلمنسعدبنعبداللهبني!تهطالبأبيبنعليوغزوة:إسحاقابنقال

،الغمرةمحصنبنعكاشةوغزوةجميعا،وأصحابههوبهاأصيبسليمبنيارضالسلميئالعوجاء

،عروةبنمسعودبهاقتلنخد،ناحيةمناسدبنيمياهمنماءقطناالأسدعبدبنسلمةأبيوغزوة

وغزوة،بفدكمرةبنسعدبنبشيروغزوة،هوازنمنالقرطاءحارثةبنياخيمسلمةبنمحمدوغزوة

جذامحارثةبنزيدوغزوة،سليمبنيأرضمنالجمومحارثةبنزيدوغزوةخيبر،ناحيةسعدبنبشير

خشينن.أرضمن

حسمى.أرضمن:اسحاقابنعنحبيببنعمروعنوالثافعيئ،نفسهعن:هثامابنقال

:جذامالئحارثةنجنفندغزوة

نأ-بهاعلماءكانواجذاممنرجالعن،أتهملامنحدثنيكما-حديثهامنوكان:اسحاقابنقال
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فاستجائوا،الإسلامإلىيدعوهمبكتابه!شن!اللهرسولعندمنقومهعلىقدملماالجذاميزيدبنرفاعة

اليهجمحراللهرسولبعثهحين،الرومصاحبقيصرعندمنالكلبيئخليفةبندحيةقدمأنيلبثلم،له

عوصبىبنالهنيدخليفةبندخيةعلىأغارشنار،:لهيقالأؤديتهممنبوادكانوااذاحتى،لهتجارهومعه

منقومأذلكفبلغ،معهكانشيءكلفأصابا-جذاممنبطن:والضليع-الفحلعيانالهنيدبنعوصوابنه

الضبيب:بنيمنفيهم،وابنهالهنيدالىفنفروا،وأجابأشلمكانممنزيدبنرفاعةرهطالضبيب

:فقال،الضلعيثم،الضفاريأشقربنقزةيومئدوانتمىفاقتتلوا،،لقوهمحتى،جعالابيبنالئعمان

لبنى،ابنوأناخذها:اصابهحينفقال،ركبتهفأصاب،بسهمجعالأبيبنالنعمانورمى،لبنىابنأنا

مأفعفمه،ذلكقنلخليفةبندحيةصحبقدالضبيبيملةبنحسانكانوقذ،لبنىتدعىاملهوكانت

.الكتاب

ملة.بنوحيانالضفاريأشقربنقرة:ويقال:هشامابنقال

وابنه،الهنيديدفيكانمافاشتنقذوا:قال،جذاممنرجاليعن،اتهملامنحذثني:اسحاقابنقال

وابنه،الهنيددمواشتسقاه،خبرهفأخبره،-جن!الفهرسولعلىقدمحتىدحيةفخرج،دخيةعلىفردوه

وقدجيشا،معهوبعث،جذامزيدغزوةهاجالذيوذلك،حارثةبنزيداليهملمجداللهرسولفبعث

بكتابزيدبنرفاعةجاءهمحين-هذيمبنوسعدسلامانمنكانومنووائلجذاممنغطفانوخهت

بنيمنناسقومعه،يعلملمرئةبكراعزيدبنورفاعةالرنجلاء،حزةالحزةنزلواحتى--!ي!اللهرسول

منحارثةبنزيدجيشوافبلمشرقأ،يسيلمماالحزةناحيةمنمدانبواديالضبيببنيوسالر،الضحبيب

وابنهالهنيدوقتلوا،أناسأومالمنوجدوامافجمعوا،الحرةقبلمنبالماقصفأغار،الأولاجناحية

الأخيف.بنيمنورجلين

الأحنف.بنيمن:هشامابنقال

بفيفاءوالجيشالضبيببنوبذلكسمعتفلما،الخصيببنيمنورجلا:حديثهفيإسحاقابنقال

لها:يقالزيدبنلسويدفرسبىعلىملةبنحسانمعهمركبفيمنوكان،منهمنفزركبمدان

لها:يقاللهفرسعلىعمروابنزيدوابو،رغال:لهئقاللملةفرسعلىمفةبنوانيف،العجاجة

فائا؟واتصرفعناكف:مفةبنلأنيفوحسانزيدابوقالالجيشمندنوااذاحئىفانطلقواشمر،

أضنلانا:فقال،وتوثببيديهاتنحثفرسهجعلتحتىمنهينعدافلمعنهما،فوقف،لسانكنخشى

ولالسانكعئافكففعلتمافعلتاذاما:لهفقالااذركهما،حتىلهافأزخى،بالفرسينمتكبالرجلين

عرفهاقدالجاهليةفيكلمةبينهموكانت،مفةبنحسانالأمنهميتكلملاأنفتواصوا،اليومتشأفنا

أفبلالجيشعلىبرزوافلما،ثوريأو،بوري:قالبسيفهيضربأنأحدهمأراداذا؟بعضبىمنبعضهم

فأقبل،أذهمفرسبىعلئرجللقيهممناولوكان،مسلمونانا:حسانلهمفقاليبتدرونهغ!،القوم

قوثمائا:حسانقالحارثةبنزيدعلىوقفوافلمامهلا،:حسانفقال،بوري:أنيصفقال،يسوقهم

قداللهانالجيشفينادوا:حارثةبنزيدفقال،حسانفقرأها،الكتابأئمفاقرأزيد:لهفقال،مسلمون

ختر.منالأمتهاجاؤواالتيانقومثقرةعليناحرم
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في-الضبيببناميةبنعديبنوبرأبيامرأةوهي-ملةبنحسانأختواذا:اسحاقابنقال

وتذزونببناتكماتتطلقون:الضلعيةالفزرأمفقالت،بحفونيواخذتخذها،:زيدلهفقال،الأسارى

الجيش،بعضفسمعها،اليومسائرألسنتهموسحرالضبيببنوإنها:الخصيببنياحدفقال؟أمهاتكم

عمكبناتمعانجلسي:لهاوقال،حقويهمنيداهاففكتحئانباختفأمر،حارثةبنزيدبهافاخبر

فيفأمسوا،منهجاؤواالذيواديهمالىيهبطواانالجيشونهىفرجعوا،،حكمهفيكناللهيحكمحتى

ركبممنوكانزيد،بنرفاعةالىركبواعتمتهنمشربوافلمازيد،بنلسويدذؤداواشتعتموا،افليهم

بنوبعجةزيد،بنوسويدعمرو،ابنشماسوابوعمرو،ابنزيدابو:الليلةتلكزيدبنرفاعةالى

صئحواحتى،مفةبنوحئان،ملةبنوآنيف،عديبنومخربةزيد،بنوثغلبةزيد،بنوبرذعزيد،

لجالسقانكشمفةبنحئانلهفقال،ليلىحرةمنهنالكبئبرعلىالحرةبظهررئةبكراعزيدبنرفاعة

فجعل،لهبجملزيدبنرفاعةفدعا،بهجئتالذيكتابكغرهاقداسارىجذامونجساءالمغزىتحلب

الرجز]:أمن:يقولوهورخلهعليهلد

حئا؟تنادياؤحيئاتتهل

جوفإلىفساروا،الحرةظفرمنمبكرينالمقتولالخصيبيأخيضفارةبنباميةمعهوهمغداثم

تنيخوالا:فقالالناسمنرجلاليهمنظرالمسجد،الىوانتهواالمدينةدخلوافلما،ليالثلاثالمدينة

نأبيدهاليهمالاح؟وراهم!واللهرسولعلىدحلوافلما،قياثموهنعتهنفنزلوا،أيديهنفتقطعابلكم

نإ،الفهرسوليا:فقالالئاسمنرجلقامالمنطقزيدبنرفاعةاشتفتحفلما،الئاسوراءمنتعالوا

ثتمخيرا،الأهذايومهفييحذنالممناللهرحم:زيدبنرفاعةففال،مرتينفرددها،سحرةقوئمهؤلاء

حديثا،كتابهقديمأاللهرسوليادونك:فقاللهكتبهكانالذي-لخ!راللهرسولالىكتابهزيدبنرفاعةدفع

فقال،الخبرفاخبروه،اشتخبرهمكتابهقرافلما"وأعلنغلاميا"افرأه،-يئاللهرسولفقال،غدره

عليكنحرملا،اعلمالفهرسولياانت:رفاعةفقال،مراتثلاثبالقتلئ"أضنع"كيف:-لمجحاللهرسول

فهوقتلومنحيا،كانمناللهرسوليالناأطلق:عمروابنزيدابوفقالحرامأ،لكنحلولاحلالأ،

زيداإن؟!نهعليئفقالعلئي"يامعهمازكبزلد،أبو"صدقىجز:اللهرسولفقال،هذهقدميتحت

راحلةاللهرسولياليليس:عليفقال،سيفهفاعطاههذا"سيفي"فخذ:قال،الفهرسوليايطيعنيلن

علىحارثةبنلزيدرسوذفاذافخرجوا،،مكحال:لهيقالعمروبنلثغلبةبغيرعلىفحملوهأزكبها،

عرفوهمالهم:فقال؟شأنيما،عليئيا:فقالعنها،فانزلوهالسمر،:لهايقالوبرأبيابلمنناقيما

منالمرأةلبيدينزعونكانواحتى،ايخديهمفيمافأخذوا،الفحلتينبفيفاءالجيشفلقواسارواثم،فاخذوه

الوافر]:أمنشأنهممنفرغواحينجعالابوفقال،الرخلتحت

السعيربهاحمثقنحنولولابطحثتغذلولموعاذلة

يسيرعتقلهايرجىولابانجنتيهاالأسارىفيتدافع

الأمورالعتقعنبهالحاروأؤسيىعوص!الىوكلتولو

المسيربهايعلأنتحاذربمضبرركائبناشهدثولو
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ضريرقرثائهلربعحفافيعنيثربماءورذنا

صئورناجيةاقتادعلىنهدكالسيدمجرببكل

الئحوزتناطحتإذبيثربجيشبىكلسفيمىلأبيفذى

تذورهامتهالقومخلافمستكيناالمجربترىغداة

.اسحاقابنغيرعنالامور؟العتقعن:وقولهيسير،عتقلهايرجىولا:قوله:هشامابنقال

.والبعوثالسراياذكرتفصيلالىوعدناالغزاةتفت

رالبعوث:السراياذكرالىعود

.العراقطريقمننخا!ناحيةمنالطرفايضاحارثةبنزيدوغزوة:اسحاقابنقال

قرفة:أئمرمصابفزارةبيني8لةحاربنزيدغزرة

زيدوارتث،أصحابهمنناسقبهافاصيب،فزارةبنيبهلقيالقرىواديايضأحارثةبنزيدوغزوة

بنيأحداصابه،هذيلبنسعدبنيأحدوكان،مداشبنعمروبنورداصيبوفيها،القتلىبينمن

بدر.

هذيم.بنسعد:هشامابنقال

،فزارةبنييقزوحتىجنابةمنغسلراسهيصمقلاانآلىحارثةبنزيدقدمفلما:اسحاقابنتال

فيهم،وأصاب،القرىبواديفقتلهم،جيشفيفزارةبنيالى-يئالفهرسولبعثهجراحهمناستبلفلما

فاطمةقرفةامواسزتبدر،بنحذيفةبنمالكبنحكمةبنمسعدةاليغمريالمسحربنقيسوقتل

.مسعدةبنوعبداللهلها،وبنتبدر،بنحذيفةبنمالكعندكبيرةعجوزاكانتبدر،بنربيعةبنت

لمجماللهرسولعلىقدمواثمعنيفا،قتلافقتلها،قزفةأئميقتلأنالمسخرنجنقيسحارثةبنزيخدفامر

أصابها،الذيهوكان،الأكوعبنعمروبنلسلمةقرفةأئمبنتوكانت،مسعدةوبابنقرفةامبابنة

فسألها،زدتماقرفةاممناعركنتلو:تقولالعربكانتقومها،منشرفبيتفيوكانت

.حزنبنعبدالرحمنلهفولدت،وهبابيبنحزنلخالهفأفداها،لهفوهبها،سلمةمج!زاللهرسول

]:الطويلامنمسعدةقتلفيالمسحربنقيسفقال

لثائرالحياةفيبوزددىانيأمهابنسغيمثلبوزدسعيت

مغاوربذبىالمنبطلعلىرأيتهلفاالمهرعليهكرزت

لناظبريذكىبمعراةشهابكأنهقغضبيافيهفركبت

:رزامنجنانيسيرلقثلرراحةبنعبداللهغزرة

.رزامبناليسيرفيهااصابالتياحداهما:مرتينخيبررواحةبنعبداللهوغزوة

.رازمابن:ويقال:هشامابنقال

إليهفبعثمج!ز،الفهرسوللغزوغطفانيخمعبخيبركانانهرزامبناليسيرحديثمنوكان

قدموافلما،سلمةبنيحليفأننسبنعبداللهمتهم،اضحابهمننفرفيرواحةبنعبداللهجمهاللهرسول
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بهيزالوافلم،وأكرمكاستغملك-لمجيرالفهرسولعلىقدمثانانك:لهوقالوا،لهوقربواكلموهعليه

خيبرمنبالقرقرةكانوااذاحتى،بعيرهعلىاتيسبنعبداللهفحملهيهود،مننفرفيمعهمخرجحتى

يريدوهو،أنيسبنعبداللهلهففطن،ع!تاللهرسولالىمسيرهعلىرزامبناليسيرندم،أمياليسئةعلى

ومال،فافهشوحطمنيدهفيبمخرشبىاليسيروضربه،رنجلهفقطعبالسيفضربهثم،بهفافتحم،السيف

رجليه،علىافلتواحدارجلاالأ،فقتلهيهودمنصاحبهعلىك!اللهرسولأضحابمنرجلكل

.تؤذهولمتقحفلمشجتهعلىتفلعتىاللهرسولعلىأنيسبنعبداللهقدمفلما

الحقيق.ابيبنرافعأبابهافأصابخيبر،عتيكبنعبداللهوغزوة

الهذلي:نبيحبنسفيانبنخالدلقتلأنيسبنعبداللهغزوة

يجمعبعرنةاوبنخلةوهوإليهجم!رواللهرسولبعثه،نبيحبنسقيانبنخالدأنيسبنعبداللهوغزوة

فقتله.ليغزوهالناسيك!ؤالفهلرسول

رسولدعاني:أنيبىبنعبداللهقال:قالالزبير،بنجعفربنمحمدحدثني:اسحاقابنقال

وأ،بنخلةوهوليقزويخيالناسلييجمعالهذلينبيحبنسقيانانجنانبلغنيقدإانه:فقال-لمجز،الله

وآية،الشيطاناذكركرايتهاذا"انك:قال،أعرفهحتىلياتعته،اللهرسوليا:قلتفاثتله"فةله،بعرنة

فيوهوإليهدفعتحتىسيفيمتوشحافخرنجت:قالقشغريرة"لهوجذترايختهاذاانكوبينهبينكما

منمج!داللهرسولليقالماوجذترايتهفلماالعصر،وقثكانوحيثمنزلأ،لهنيرتادظغني

أمشيوأنافصليت،الضلاةعنتشغلنيمجاولةوبينهبينيتكونأنوخشيت،نحوهفأقبلت،القشعريرة

لهـذاوبجمعكبكسمعالعربمنرجل:قلت؟الرجلمن:قالاليهانتهيتفلما،براسياومىء5نحو

عليهحملتأمكتبإذاحتىشيئا،معهفمشيت:قال،ذلكلفيانيأجل:قال،لذلكفجاءكالرجل

:قالفرآنيجمحطاللهرسولعلىقدمتفلما،عليهمتكئابظعائنهوتركتخرجتثم،فقتلته،بالسيف

عصا،فأعطاني،بيتهفأذخلنيبيقامثم"صدقث":قال،اللهرسولياقتلتهقد:قلتالونجه""أفلح

العصا؟هذهما:فقالواالناسعلىبهافخرجت:قال"أنيسنجنعبداللهياعتدكالعصاهذه"افسذ:فقال

لمفتسألهعجماللهرسولإلىتزجعأفلا:قالوا،عنديامسكهاانوامرني-جماللهرسولأعطانيها:قلت

بيني،آية:قالالعصا؟هذهأعطيتنيلم،اللهرسوليا:ففلت-لمجيراللهرسولالىفرجعت:قالذلك؟

معهتزلىفلم،بسيفهأنيسبنعبداللهفقرنها:قاليومئد"المتخصرونالناساقلان،القيامةيوموبننك

جميعا.دفناثم،كفنهفيفضمتبهاامرثم،ماتحتى

]:الطويلامنذلكفيآنيسبنعبداللهوقال:هشامابنقال

مقذديبجىكلتفرينوائحوحولهكالحوارثوبىانجنتركت

مهندالحديدماءمنبابيضوخلفهخلفيوالظغنتناولته

متوقدملهبمنغضاشهابكائهالدارعينلهامعجوبم

قعذدغيرفارساانيسانجنانا:رأسهيغجموالسيفلهأقول

مزتدفيمالذارفناءرحيبقذرهالدهرينزللمائذيابنانا
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محمدالنبيدينعلىحنيفماجدبضربةخذها:لهوقلت

وباليدبالفساناليهيسبقتبكافيرالنبيئهماذاوكتت

.البعوثخبرالىوعدنا،الغزاةتمت

:والبعوثالسراياذكرالىعود

،السامأزضمنمؤتةرواحةبنوعبداللهطالبابيبنوجعفرحارثةبنزيدوغزوة:اسحاقابنقال

واصحابههوبهااصيب،الشامارضمنازوحذاتالغفاريعميربنكعبوغزوةجميعا،بهافأصيبوا

تميم.بنيمنالعنبربنيبدربنحذيفةبنحصنبنعيينةوغزوةجميعا،

تميم:منالعتبربنيحصنبنعيينةغزوة

منهموسبىأناسا،منهمفاصاب،عليهمفاغار،اليهمبعثهجم!حاللهرسولأن:حديثهممنوكان

اناسا.

ولدمقرقبةعليان،اللهرسوليالمج!ر:اللهلرسولقالتعاثشةأن:قتادةبنعمربنعاصمفحدثني

فتغتقينه".اتسانامتهمفنغطيكالآنيفدمالعتبربييسبئ"هذا:قال،اسماعيل

علىقدمحتىتميمبنيمنوفدفيهمركبعئئالفهرسولعلىبسبيهمقدمفلما:اسحاقابنقال

محرز،بنووزدانمغبد،بنوالقغقاععمرو،بنوسنرة،رفيعبنربيعة:منهملمجؤ،الفهرسول

جمراللهرسولفكلموا؛حابسبنوفراس،حابسبنوالأقرععمرو،بنومالك،عاصمبنوقيس

وهب،بنولهوأخوانعبداللهالعنبربنيمنيومئذقتلممنوكانبعضأ،وأقدىبغضا،فاعتق،فيهم

بنتوكاس،مالكبنتاسماءيومئذ:نسائهممقسبيممنوكان،دارمبنوحتظلة،فراسبنوشداد

عتاببنتسلمىاليومذلكفيفقالتمطر،بنتوعمرة،قيسبنتوجميعةنهد،بنتونجوة،أري

]:الطويلامن

كؤودهاشديدامهواةالسرمنجتدببنعديلاقتلقدلعمري

وجدودهاعزهاعتهاوغيبجانبكلمنالأعداءتكنفها

]:الطويلامنذلكفيالفرزدقوقال:هشامابنقال

حازمالمجدإلىيسؤايىبخطةحابسانجنقامالفهرسولوعند

السكالمفياعناقهامغللةحبالهفيالتيالأشرىاطلقله

المقاسمسهامأوالمفاديغلاءعليهمالخالفينامهاتكفى

تميم.بنعمروابن:والعنبرالعنبر،بنيمن:جتدببنوعدي،لهقصيدةفيالابياتوهذه

:مرةبنىأزضعبدالذبنغالبغزوة

بنمرداسبهافاصاب،مرةبنيارضليسثكلبالكلبيعبداللهبنغالبوغزوة:اسحاقابنقال

الأنصار.منورجلزيدبنأسامةقتله،جهينةمنالحرقةمنلهمحليفانهيك

.عبيدةابوحدثنيفيما،الحرقة:هشامابنقال
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شهرنافلما،الانصارمنورجلاناأدركته:قالزيد،بنأسامةعنحديثهمنوكان:إسحاقابنقال

جمماللهرسولعلىقدمنافلما،قتلناهحتىعنهننزعفلم:قال،اللهإلأالهلاأنأشهد:قالالسلاحعليه

بهاتعؤذاقالهاإنماإنه،اللهرسوليا:قلت:قال؟"اللهالأالهبلالكمن،أسامة"يا:فقال،خبرهأخبرناه

ماأقلوددتحتىعليئيرددهازالمابالحنبعثهفوالذي:قالأ!عامة؟9يابهالك"دمن:قال،القتلمن

إني،اللهرسولياأنظرني:قلت:قال،أفتلهلموانييومئذ،اسلمتكنتواني،يكنلماسلاميمنمضى

.بعدك:قلت:قالأصامة"يابغدي"تقول:قال،ابدااللهالأالهلايقولرجلاأفتلألأاللهاعاهد

ال!لاسل:ذاتالعاصبنعمروغزوة

بعثهجمتاللهرسولان:حديثهمنوكان،عذرةبنيارضمنال!لاسلذاتالعاصبنعمرووغزوة

اليهمجم!اللهرسولفبعثه،بليئمنامراةكانتوائلبنالعاصأئمانوذلك،الشامالىالعربيستنفر

غزوةالغزوةتلكسميتوبذلك،ال!لسل:لهيقالجذايمبأزضماءعلىكاناذاحئى،لذلكيستالفهم

أباجمؤاللهرسولاليهفبعث،يستمدهعخحاللهرسولالىفبعث،خاف،عليهكانفلما،السلاسلذات

تختلفا""لا:وخههحينعبيدةلأبيوقالوعمر،بكرأبوفيهمالأؤلينالمهاجرينفيالجزاحبنعبيدة

ماعلىولكنيلا،:عبيدةابوقال،ليمدداجئتانما:عمرولهقالعليهقدماذاحتىعبيدةأبوفخرج

عمرو:لهفقالالدنيا،أمرعليههيناسهلا،لينارجلاعبيدةابووكان،عليهاتتماعلىوأنت،عليهأنا

عصيتنيإنوإنكتختلفا!"لا:ليقال-لمجحاللهرسولانعمرو،يا:عبيدةأبولهفقال،ليمددأنتبل

.بالناسعفزوفصلى،فدونك:قال،ليمددوأنتعليكالاميرفاني:قال،أطغتك

رافع:أبيبنلرافعبكرأبيصحبة

يحدثكان،عميرةبنرافعوهو،الطائيرافعابيبنرافعانالغزاةهذهفيالحديثمنوكان:قال

بهذاوأهداهالناسأدذفكنت،سرجسوسفيتنصرانيا،امرءاكنت:قال،نفسهعن-بلغنيفيما-

ادخلتهافاذا،الناسابلعلىأغيرثم،الجاهلئةفيالرملبنواحيالنعامبيضفيالماءاذفنكنت،الرمل

النعامبيضفيخبأتالذيالماءبذلكامرحتى،فيهيطلبني|ناحديستطغفلمعليها،غلبتالرمل

بنعمروجمتاللهرسوذفيهابعثالتيالغزوةتلكفيخرجتأسلمتفلما،منهفأشربفأستخرجه

ال!لاسل.ذاتالىالعاص

:قال،رحلهفيمعهفكنت:قالبكرأبافصحبت:قالصاحبا،لنفسيلأختارن،والله:فقلت:قال

:قال،لهبخلاليعليهشكهاثملبسها،ركنناواذابسطها،نزلنااذافكان،فدكئةلهعباءةعليهوكانت

المدينةمندنونافلما:!لال؟العباءةذانبايعنحن-:كفاراارتدواحين-نجداهليقوللهالذيوذلك

تسألنيلملو:قال،وعلمنيفانصحني،بكاللهلينفعنيصحبتكائمابكر،ابايا:قلت:قال،قافلين

لفعلت.ذلك

رافع:أبيبنلرافعبكرأكطوصية

،رمضانوتصوم،الزكاةتؤتيوان،الضلاةتقيموأنشيئا،بهتشركولا،اللهتوخداقآمرك:قال
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بكر،أبايا:قلت:قالابدا،المسلمينمنرجلينعلئتتأمرولا،الجنابةمنوتغتسل،البيتهذاوتحبئ

الزكاةوأما،اللهشاءانأبدا،أتركهافلنالضلاةوأماأبدا،أحدابالفهأشرللاأنأزجوفانيواللهانااما

أستطغفانالحخواما،اللهشاءإنابدا،أتركهفلنرمضانوأما،اللهشاءانأؤذها،ماللييكفان

أباياالناسرايتفانيالإمارةوأما،اللهشاءانمنها،فسأغتسلالجنابةواما،تعالىاللهشاءان،احبئ

عنها؟.تتهانيفلمبها،الأالناسوعندجمفالفهرسولعنديشرفونلابكر

وجلعزاللهان،اللهشاءان،ذلكعنوساخبرل،لكلأنجهدايستجهدتنيانماإنك:قال

كانوافيهدخلوافلماوكرها،طوعافيهالناسدخلحتىعليهفجاهد،الدينبهذا-لمج!دمحمدابعث

فييخفرأحدكمفان،خقرتهفياللهفيتبعكجيرانهفياللهتخفرأنفايال،ذمتهوفيوجيرانهاللهعؤاذ

علئففارقته:قال،لجارهغضباأشذفاللهبعيز،أوشاةلهاصيبتا!لجارهغضباعضلهناتئافيظلجاره

ذلك.

بكر،أبايا:لهفقلت،عليهقدمت:قال،الناسعلىبكرأبووامر،ىيخ!اللهرسولقبضفلما:قال

فقلت:قال،ذلكعنأتهالالانوأنا،بلى:قال؟المسلمينمنرجلينعلىأتأمرانعننهيتنيتكألم

الفزقة.لمجممحمدامةعلىخشيتبذا،ذلكمنأجدلا:قال؟الناسأفرتليانعلئحملكفما:له

الأشجعي.مالكبنعوفشأن

فيكنت:قال،الاشجعيئمالكبنعوفعنحدثانه،حبيبابيبنيزيداخبرني:اسحاقابنقال

وعمر،بكرأبافصحبت:قال،ال!لاسلذاتالىالعاصبنعمرولمج!ماللهرسولفيهابعثالتيالغزاة

جازرأ،لبقأامرءاوكنت:قاليعضوها،انعلىيقدرونلاوهبمنحروهاقدلهمجزوبىعلىبقويمفمررت

فجراتها،السفرتينفاخذت:قال،نعم:قالوا؟بينكماقسمهاانعلئعشيرامنهاأتغطونني:فقلت:قال

اللهرضيوعمربكرابوليفقال،فأكلناهفاطبخناه،اصحابيإلىفحملتهجزءا،منهاوأخذت،مكاني

هذا،أطعمتناحيناحستتما،واللهفقالا:،خبرهفأخبرتهما:قالعوف؟ياا!لمحمهذالكأئى:عنهما

علىقادماؤلكنتالسفرذلكمنالناسقفلفلفا:قال،ذلكمنبطونهمافيمايتقيانقاماثم

اللهورحمةاللهرسولياعليكالسلام:فقلت:قال،بيتهفييصليوهوفجئته:قال،لمج!ماللهرسول

ولمالجزور؟")اصاحب:قال،واميأنتبأبي،نعم:قلت:قالماللث؟"نجن"اعوف:قال،وبركاته

.السلامعلييرذولمشينا،ذلكعلى-جيناللهرسوليزذني

الأشجعي:الأضبطنجنعامروقتل،اضمبطنحدردابيابنغزوة

أبيهعنحدرد،أبيبنعبداللهبنالقغفاععن،قسيطبنعبداللهبنيزيدحدثني:اسحافابنقال

قتادةابوفيهم،المسلمينمننفرفياضمالى-!حاللهرسولبعثنا:قالحدإد،ابيبنعبدالله

الاضبطبنعامربنامزإضمببطنكئااذاحتىفخرنجنا،،قيسبنجثامةبنومحلم،ربعيئبنالحارث

فأفسكنا،الإسلامبتحيةعليناسلمبنامزفلما:قال،لبيئمنووطثلهمتيعومعهلهقغودعاىالأشجعي

قدمنافلما:قال،متئعهوأخذبعيرهوأخذ،وبينهبينهكانلشىء،فقتلهجثامةبنمحلمعليهوحمل،عنه
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ئقودوأولافتبينواأدئهس!يلفىضركزاذاءامنوأالذيى)يكأيهافينانزلالخبرع!عوأخبرناهالهرسولعلى

الآية.آضالى49]النساء:أ!الأيخاالحيؤةعرضررتبتغوتمؤمنالمتتألشبمإليمألتى+لمق

لهذا!مؤمنالممتتألئخإئحمألغلمقئقولوا)ولاالعلاء:بنعمروأبوقرا:هشامابنقال

الحديث.

ال!لميسعدبنضميرةبنزيادسمغت:قالالزبير،بنجعفربنمحمدحدثني:اسحاقابنقال

بناصلى:قال-ج!اللهرسولمعحنينأشهداوكانا،جدهعن،أبيهعنالزبير،بنعروةعن،يحدث

حابسبنالاقرعاليهفقام،بحنينوهوتحتها،فجلسشجرةظلالىعمدثمالالفر،ىلمج!اللهرسول

عامر،بدميطلبعيينة،الأشجعيالأضبطبنعامرفييختصمانبدربنحذيفةبنحضنبنوعيينة

فتداولا،خندفمنلمكانهجئامةبنمحلمعنيدفعحابسبنوالأقرع،غطفانرييسيومئدوهو

لا،اللهرسولياوالله:يقولوهوحضنبنعيينةفسمعنا،نسمعونحنىيئاللهرسولعندالخصومة

خمسينالذيةتأخذون"بل:يقول-لمج!اللهورسول،نسائيأذاقمامثلالحرقةمننساءهأذيقحئىأدعه

مجموعقصيرمكيثر:لهيقالليثبنيمنرجلقاماذ،عليهيابىوهورجغنا"اذاوخمسينهذاسفرنافي

كغنمإلأالإسلامغزةفيشبهاالقتيللهذاوجدتما،اللهرسولياوالله:فقال-مكيتل:هشامابنقال-

"بل:فقال،يده-لمجروالهرسولفرفع:قالغدا،وغيراليوماسننأخراها،فنفرتأولاهافرميتوردت

صاحبكمأين:قالواثم:قال،الديةفقبلوا:قالرجغنا"اذاوخمسينهذاسفرنافيخفـينالديةتأخذون

حتىفيها،للقتلتهياكانقذلهحفةعليهطويلضرثادئمرجلفقام:قال-لمجرو؟اللهرسوللهيستغفرهذا

فرفع:قال،جئامةبنمحلمأنا:قال؟"اسمك"ما:لهفقاللمجر،الهرسوليديبينجلس

بفضلدمعهيتلقىوهوفقام:قالثلاثا،"جثامةنجنلمحلمتقفرلا،"الفهم:قالثميدهع!رواللهرسول

منظهرماوأما،لهاستغفرقد-يخينالهرسوليكونأنلنرجوانابيننا:فيمافنقولنحنفأما:قال،ردائه

فهذا.جمث!اللهرسول

بينجلسحين-جيناللهرسولقال:قال،البصرقيالحسنعن،ائهملامقوحدثني:اسحاقابنقال

حتىسبعاالأجثامةبنمحلممكثما،فوالله:قال،قالالتيالمقالةلهقالثم"قتلتهثمبالته"أمثته:يديه

فلفظتهلهعادواثم،الأرضفلفظته،لهعادواثم،الأزض-بيدهالحسننفسوالذي-فلفظته،مات

:قال،وارؤهحتىالحجارةعليهرضمواثمبينهما،فسطحوهصدينالىعمدواقومهغلبفلما؛الأرض

يعظكماقأراداللهولكن،متهشرهؤمقعلىلتطابقالأزضان،"والله:فقال،شأنهىلمج!اللهرسولفبلغ

مته".اراكمبمابينكمماحرمفي

بنالأقرعقالحينوقيساحضنبنعيينةأن،حدثانهالنضر،أبوسالموأخبرنا:إسحاقابنقال

يلعنكمانافأمنتم،الناسبهيستضلحقتيلا-جمينالهرسولمنغتم،قيسمغشريا:بهموخلاحاب!

الاقرعنفسالذيوالله؟بغضبهعليكمالهفيغضبعليكميغضبأناوبلغنته؟الهفيلعنكمجمن!اللهرسول

باللهيشهدونتمييمبنيمنرجلابخمسينلاتينأوأراد؛مافيهفليضنعن-!اللهرسولالىلتسلمنه،بيده

الدية.قبلواذلكسمعوافلما،دمهفلأطلن،قطصفىماكافراصاحبكملقتلكلهم
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الفيثي،قيسبنجثامةبنمحقموهو،اسحاقابنغيرعنكلهالحديثهذافيمحلم:هثامابنقال

عنه.زيادحدثناهفيما،ملجم:اسحاقابنوقال

الجشمي:قيسبنرفاعةلقتلحدردأبيابنغزوة

الغابة.الأسلميحذردأبيابنوغزوة:اسحاقابنقال

قومي،منامراةتزؤجت:قال-حدردابيابنعن،أئهملاعمنبلغنيفيما-حديثهامنوكان

فقلت:أضدفت؟""وكم:فقال،نكاحيعلىأستعينهلمجرواللهرسولفجئت:قال،دزهممائتيوأضدقتها

ماوالله،زذتمماوادبطنمنالدراهمتأخذونكتتملو!!الله"سبحان:قال،اللهرسوليادرهممائتي

به".أعينكماعتدي

رفاعة،بنقيسأو،قيسبنرفاعة:لهيقالمعاويةبنجشمبنيمنرجلوأقبلأيامافلبثت:قال

حربعلىقيسايخمعأقيريدبالغابةمعهومنبقومهنزلحتى،جشمبنيمنعظيمبطنفي

.وشرفجشمفياسمذاوكانلمجرو،اللهرسول

منهتلأتواحئىالرجلهذاالى"اخرجوا:فقال،المسلمينمنمعيورجلينلمجرواللهرسولفدعاني:قال

دعمهاحتى-ضعفا-بهقامتما،فواللهاحدنا،عليهافحملعجفاء،شارفألناوقدم:قال"وعليمبخبر

واعتقبوها".عليها"تبئغوا:قالثم،كادتومااسمقلتحتى،بأيديهمخلفهامنالرجال

غروبمععشيشيةالحاضرمنقريبأجئنااذاحتى،والسيوفالنبلمنسلاحناومعنافخرجنا:فال

إذا:لهماوقلت،القومحاضريمناخرىناحيةفيفكمنا،صاحيوأمرت،ناحييمافيكنت:قال،الشمس

،القومغرةنتتظرلكذلكانا،فوالله:قال،معيوشدافكئراالعسكرناحيةفيوشددتكثرتفدسمغتماني

ذلكفيسرحفدراعلهمكانوقذالعشاء،فحمةذهبتحتىالليلغشيناوقد:قالشيئا،منهمنصيبأناو

عنقه،فيفجعلهسيفهفأخذقيسبنرفاعةذلكصاحبهمفقام:قال،عليهتخوفواحتى،عليهمفأنجطأالبلد،

نكفيك،نحن،تذهبلا،والله:معهممننفزفمالشز،أصابهولقدهذا،راعيناأثرلأثبعنوالله:قالثم

يمزحتىوخرج.قال،منكمأحديتبعنيلا،والله:قال،معكفنحن:قالوا،أناالأيذهبلا،والله:قال

رأسه،فاحتززتإليهووثبت،تكلممافوالله:قال،فؤادهفيفوضعتهبسهمي/نفحتهأمكننيفلفا:قال،بي

فيه؟ممنالنجاءالاكانما،فوالله:قالوكئرا،صاحبايوشد،وكبرتالعسكرناحيةفيوشددت:قال

عظيمةإبلاواشتقنا:قال،أفوالهممنمعهمخفوماوأبنائهمنسائهممنعليهقدروامابكل؟عندكعندك

لمج!اللهرسولفأعانني:قال،معياخملهبرأشهوجثت:قالعوو،اللهرسولالىبهافجئنا،كثيرةوغنما

أهلي.اليئفجمغت،صداقيفيبعيراعشربثلاثةالإبلتلكمن

:الجندلدومةالىعوفبنعبدالزحمنغزوة

البصرةأهلمنرجلاسمعت:قال،رباحابيبنعطاءعن،ائهملامنوحدثني:اسحاقابنقال

عبدالله:فقال:قال،اعتمإذاالرجلخففمنانعمامةإرسالعنالخطاببنعمربنعنداللهيسأل
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:مسجدهفيعحرزاللهرسولأصحابمنرهطعشرةعاشركتت،بعلمذلكعن،اللهشاءان،ساخبرك

بنوحذيفة،جبلبنومعاذمسعود،وابن،عوفبنالرحمنوعبد،وعلي،وعثمانوعمر،بكر،ابو

علىفسلمالأنصار،منفتىافبلإذ-!رو؛اللهرسولمعوأنا،،الخدريسعيدوإبو،اليمان

"اخـنهم:فقالاقضل؟المؤمنينأي-عليكاللهصلى-اللهرسوليا:فقال،جلسثئم،-لمجحاللهرسول

اولئك،بهيتزلاقتبللهاستنداداواخسنهمللموتذكرا)كثرهم:قالاكيس؟المؤمنينفاي:قالخلقا"

نزلناذاخصاليخمس،المهاجرينمغشر"يا:فقال-لمجحاللهرسولعليناواقبل،الفتىسكتثم"اكياس

الطاعونفيهمظهرالأبهابغلنواحتىتطتويمفيالفاحثةتظهرلبمانه،نذركوهناقباللهواعوذبكنم

وشذةبالئنيناخذواالأوالميزانالمكيالبتقصواولنم،مضواالذبناشلافهمفيتكنلنمائتيوالأوجاع

مطروا،ماالبهائمفلولا،السماءمنالقطرمنعواالأافوالهممنالزكاةيننعواولم،الشلطانوجورالمونة

لموما،ايديهمفيكانمابنضفاخذغيرهممنعدؤعليهنمسلطالأرسولهوعهداللهعهدنقضواوما

".بينهمبأسهماللهجعلالااللهانزلفيماوتجئروااللهبكتابائئتهميحكم

سوداء،كرابيسمنبعمامةاعتموقدفاصبحعليها،بعثهلسريهيثجفزانعوفبنعبدالرحمنأمرثم

ثم،ذلكمننحواأو،اصابعأزبعخلفهمنوازسل،بهاعممهثمنقضها،ثمجمنهاللهرسولفاذناه

ال!هفحمد،اليهفدفعه،اللواءاليهيذفعانبلالأأمرثم"واعرفاخسنفائه؛فاعتمعوفانجنيا"هكذا:قال

تغفوالا،بالئهكفرمنفقاتلوا؛اللهسبيلفيجميعافاقزواعوفانجنيا)خذه:قالثمنفسهعلىوصفىتعالى

اللواء.عوفبنعبدالرحمنفاخذنيكم"نبيهوسيرةاللهعهدفهداوليدأ،تفتلواولاتمثلواولاتقدرواولا

الجتدل.دومةالىفخرج:هشامابنقال

انبحر:سيفالىالجزاحبنعبيدةأبيغزوة

الصامت،بنعبادةجدهعن،ابيهعن،الصامتبنعبادةبنالوليدبنعبادةوحدثني:اسحاقابنقال

فجعل،تميرمنجراباوزؤدهم،الجراجبنعبيدةأبوعليهمالبحرسيفالىسرية-لمجحالدرسولبعث:قال

يومكلمنهمرجلكليغطيكانحتىالئمرنفدثم:قال،عدداعليهميعدهانالىصارحتى،اياهيفوتهم

جهدنافلما:قال،اليومذلكفقدهافوجدنا،رجلعنتمرةفنقصت:قال،بيننايومافقسمها:قال،تمرة

وابتللنا،سمناحتىليلةعشرينعليهاوأقمناوودكها،لحمهامنفاصبناالبحرمندابةلنااللهاخرجالجوع

مئا،رجلانجسمعليهفحملمعنا،بعيربأنجسمامرثم،طريفهعلىفوضعهاأضلاعهامنضلعااميرناواخذ

اخبرناهىححال!هرسولعلىقدفنافلما:قال،رأسهمستومات!صهامنفخرج:قال،عليهفجلس:قال

."اللهروقكعوه"رزق:.فقال،اياهاكلنامنذلكفيصنغناعماوسالناه،خبرها

طريقه:فيصنعوماحربنجنسقيانأبيلقتالالضمريأميةبنعمروبعث

اميةبنعمروبغث:وسراياهىجؤاللهرسولبعوثمناسحاقابنيذكرهلمومما:هشامابنقال

وأصحابه،عدفيبنخبيبمقتلبعد-العلماهلمنبهأثقمنحدثنيفيما-جؤ-اللهرسولبعثه،الفممري

مكةقدماحتىفخرجا،الأنصاريصخربنجئارمعهوبعث،حرببنسفيانابايفتلأنوامره،مكةالى
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وصقينابالبيتطفناانالو:لعمروجئارفقالليلا،مكةدخلاثم،يأججشعابمنبشغبجمليهماوحبسا

فطفنا:عمروقال،اللهشاءإن،كلا:فقال،بأفنيتهمجلسواتعسواإذاالقومإن:عمروفقال!؟ركعتين

فعرفني،مكةأهلمنرجلالينظرإذبمكةلنمشيإنا،فوالله،سفيانأبانريدخرنجناثموصلينا،بالبيت

فيأصعدناحتىنشتذفخرجناالنجاء،:لصاحبيفقلتلشز،الأقدمهاإن،والله،أميةبنعمرو:فقال

وقد،فيهفبتناالجبلفيكففافدخلنافرجغنا،،منايئسواالجبلعلونااذاحتىطلبنا،فيوخرجوا،جبل

ونحنفغشينا،عليهاويخلي،لهفرسايقودقريشمنرجلغداأصبحنافلمادوننا،فرضمناهاحجارةأخذنا

إليهفأخرج،سفيانلأبيأعددتهقدخنجرومعي:قالفقتلنا،فأخذنابناصاحراناإن:فقلت،الغارفي

وهويشتذونالناسوجاءه،مكانيفأدخلوأرجع،مكةأهلاسمعصيحةوصاح،ضربةثديهعلىفاضربه

مكاننا،علىيدللولم،مكانهفماتالموتوغلبه،اميةبنعمرو:فقال؟ضربكمن:فقالوا،رمقبآخر

وهمبالحرسفمررنا،المدينةنريدمكةمنليلافخرنجناالنجاء،:أمسينالمالصاحبيفقلت،فاختملوه

أنهلولا،أميةبنعمروبمشيةاشبهكالليلةرأيتماوالله:احدهمفقال،عدفيبنخبيبجيفةيحرسون

شداوخرجافاختملها،فاخذهاعليها،شدالخشبةحاذىفلما:قال،أميةبنعمروهولقلتبالمدينة

يقدروافلم،عنهماللهفغيبهالجرففيبالخشبةورمى،يأججمسيلبمفبطجرفاأتىحتى،وراءهوخرجوا

وكان،القومعنكساشغلفاني،عليهفتقعدبعيركتأتيحتىالنجاءالنجاء:لصاحبيوقلت:قال،عليه

أنافيناكهفا،فأذخلجبلالىاويتثم،ضجنانعلىاخرجحتىومضيت:قال،لهرنجلةلاالأنصاري

أنت؟فمن،بكربنيمن:فقلت؟الرجلمن:فقال،لهغنيمةفيأعورالديلبنيمنشيخعليدخلإذ،فيه

الوافر]:[منفقال،عقيرتهرفعثم،فاضطجعمرحبا،:فقلت،بكربنيمن:قال

المسلمينابديندانولاحيادفتمابصنملبمولست

ثم،الصحيحةعينهفيسيتهافجعلتقوسيأخذتنامإذاحتىفأمهلته،ستعلم:نفسيفيفقلت

هبطتإذاحتى،ركوبةلسلكتثم،انعرججئتحتىالنجاءخرجتثم،العظمبلغتحتىعليهتحاملت

فقلت:ويتجسسانينظرانالمدينةالىعينابعثتهماقريشقكانتالمشركينمنقريشمنرجلاناذا؟الئقيع

المدينة.بهوقدمت،رباطافأوثقته،الاخرواستاسرفأقتلهبسفيماحدهمافارميفأبيا،استأسرا،

مدين:الئحارثةبنزيدسرئة

م!ذين.الىحارشةنجنزيدوسرية:هشامابنقال

نا:عليهماللهرضوانعليبنالحسينابنةفاطمةأمهعن،حسنبنحسنبنعبداللهدلكذكر

عليهاللهرضوانطالبأبيبنعليمولىضميرةومعه،هذيننحوحارثةبنزيدبعثعنىاللهرسول

بينهم،ففرقفبيعوا،،الناسمنجماعوفيها،السواحلوهيميناء،أهلمنسبيافأصاب:قالت،لهوأخ

فقال،بينهمفرق،اللهرسوليا:فقيللهم؟""ما:فقال،ينكونوهمعشرواللهرسوذفخرج

جميعا".الأتبيعوهنم"لاعشرو:اللهرسول

والأولاد.الأمهاتأراد:هشامابنقال
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عفلث:أبيلقتلعميربنسالمسرية

،عبيدةبنيمنثمعوفبنعمروبنياحد،عفكأبيلقتلعميربنسالموغزوة:إسحاقابنقال

]:المتقاربأمنفقال،صامتبنسويدبنالحارث-لمجعآاللهرسولقتلحيننفاقهنجمقدوكان

مجمعاولاداراالناسمنأرىانومادفراعشتلقد

دعامااذافيهميعاقدلمنواؤفىعهوداابر

يخضعاولمانجباليهذجمعهمفيقيلةاؤلادمن

معالشتىحراثمحلاذجاءهمراكبفصدعهم

تئعاتابعتمالملكأوصدقتمبالعزانفلو

وهو،عوفبنعمروبنيأخوعمير،بنسالمفخرج؟"الخبيثبهذالي"من!ر:اللهرسولفقال

]:الطويلأمنذلكفيالمزنريةأمامةفقالت،فقتله،البكالينأحد

يمنيمابئسانأفناكائذيلعمرأخمداوالمرءالفهديقتكذب

السنكبرعلىخذهاعفكاباطغنةالفيلاخرحنيفحباك

مزوان:بنتعضماءلقتلالخطميعدفينجنعمبرغزوة

عفكأبوقتلفلمازيد،بناميةبنيمنوهي،مروانبنتعضماءالخطميعديبنعميروغزوة

نافقت.

له:يقالخطمةبنيمنرجلتحتوكانت:قال،ابيهعن،الفضيلبنالحارثبنعبداللهفذكر

]:المتقاربأمنوأفلهالإسلامتعيبفقالتزيد،بنيزيد

الخزرجبنيوباشتوعوفيوالنبيتمالكبنيباشت

مذحجولامرادمقفلاغيركممنأتاوياطغتم

المنضجمرقيزتجىكماالزؤوسقثلبغدترجونه

المزتجيأملمنفيقطعغزةيبتغيانفالا

]:المتقاربأمنفقال،ثابتبنحسانفاجابها:قال

الخزرجبنيدونوخطمةواقفوبنووائلبنو

تجيوالمنايابعولتهاويحهالسفهادعتمامتى

والمخرجالمداخلكريمعزقهماجدافتىفهزت

يحرجفلمالهدوبغدءالدمانجيعمنفضرجها

!جيداللهرسولقولمنذلكفسمع؟"مروانانجنةمنليآخذ"الا:ذلكبلغهحين!ك!ن!اللهرسولفقال

معأضبحثمفقتلها،بيتها،فيعليهاسرىالليلةتلكمنامسىفلما،عندهوهو،الخطميعدفيبنعمير

عليئهل:فقالعمير"ياورسولهالله"نصرت:فقالقتلتها،قداني،اللهرسوليا:فقال،فاللهرسول

عتزان".فيهايتتطح"لا:فقال؟اللهرسولياشأنهامنشيء
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خمسةبنونيومئدولها،مروانبتتشأنفيموجهمكثيريومئذخطمةوبنو،قومهالىعميرفرجع

،مروانانجنةقتلتأنا،خطمةبنييا:قالجمي!اللهرسولعندمنعديبنعميرجاءهمفلفارجاذ،

.تنظرونلاثمجميعافكيدوني

أولوكان،أسلممنفيهمباشلامهيستخفيوكان،خطمةبنيدارفيالإسلامعزماأؤلاليومفذلك

ثابت؛بنوخزيمة،اوسبنوعبداللهالقارىء،يدعىالذيوهو،عديبنعميرخطمةبنيمناشلممن

.الإسلامعزمنرأوالماخطمةبنيمنرجاذمروانابنةقتلتيومواشلم

واسلامه:،الحنفئيأثاليبنثمامةأسر

الحنفي.اثالبنثمامةاسرتالتيوالسرية

رخلافأخذتلمجر،اللهلرسولخيلخرجت:قالائه،هريرةابيعن،المقبريسعيدأبيعنبلغني

بنثمامةهذا؟أخذتممن"اتدرون:فقال،مج!ي!اللهرسولبهاتواحتىهو،منيشعرونلاحنيفةبنيمن

فابعثواطعاممقعتدغكانما)انجمعوا:فقالأفلهالى-جؤاللهرسولورجعاساره"أخسنوا،انحنفئأثالي

لمجغ!الهرسولوياتيهموقعا،ثمامةمنيقعلافجعل،ويراحبهاعليهيقدىانبلقحتهوامر"اليهبه

فمكث،شئتمافسلالفداءتردوإنديمذاتقتلتفتلإنمحمد،ياإيها:فيقول"ثمامةيا"أسلنم:فيقول

فتطفر،البقيعأتىحتىخرجاطلقوهفلفا"ثمامة)أطلقوا:يومأ!ك!يوالنبيئقالثم،يمكثأناللهشاءما

فلمالطعاممنبهياتونهكانوابماجاؤوهأمسىفلما،الإسلامعلىجم!النبيفبايعأقبلثم5،طهورفاخسن

رسوذفقال،ذلكمنالمسلمونفعجبيسيرا،إلأحلابهامنيصمتفلموبالفقحةقليلا،الأمنهينل

معىفيالنهارآخروكلكافبرمعىفيالنهارأولأكلرجل!أمنتغجبون؟"مم:ذلكبلغهحين-جوالله

واحد".معىفيياكلالمسلموانأمعاء،سبعةفييأكلالكافرانمسلبم؟

يلبي،مكةدخلمناؤلفكان،لئىمكةببطنكانإذاحتىمعتمرا،خرجأنهفبلغني:هشامابنقال

فانكمدعوه:منهمقائلقال؟عنقهليضربواقدموهفلماعلينا،اجترأتلقد:فقالوا،قريشقفأخذته

]:الطويل[منذلكفيالحنفيفقال،فخلوه؛لطعامكماليمامةالىتحتاجون

الحرمالأشهرفيسقيانابيبرغممغلنابمكةلئىائذيومئا

وهوأصبحولقد،اليالوجوهأبغضونجهككانلقد:أسلمحينكرزاللهلرسولقالأنهوحدثت

ياأصبوت:قالوامكةتدمفلمامعتمرا،خرجثم،ذلكمثلوالبلادالدينفيوقال،إليالوجوهأحمث

يأذنحتىاليمامةمنحئةاليكمتصللا،واللهولامحمد،دينالدينخيرائبغتولكنيلا،:فقالثمام؟

لمجغ:اللهرسولإلىفكتبواشيئأ،مكةالىيحملواانفمنعهماليمامةالىثم.خرج-ج!و.اللهرسولفيها

فكتب،بالجوعوالأبناء،بالسيفالاباءقتلتوقدأرحامنا،قطغتقدوائك،الرحمبصلةتأمرانك

الحمل.وبينبينهميخليأنإليه!اللهرسول

مجزز:نجنعلقمةسرئة

مجزز.بنعلقمة!راللهرسولوبعث
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اثارفييبعثهاقعس!اللهرسولمجرزبنعلقمةسألقرد،ذيلومانفدلجيئمجرزبنوقاصقتللما

فيهم.5ثأرليذرك؛القوم

أبيعن،ثوبانبنالحكمبنعمروعن،علقمةبنعمروبنمحمدعنمحمد،بنعبدالعزيزفذكر

إذاحتى،فيهموأنا:الخدريسعيدأبوقالمجزز،بنعلقمة-يخي!اللهرسولبعث:قال،انخدريسعيد

حذافةبنعبداللهعليهمواستعمل،الجيشمنلطائفةأذن،الالريقببعضكنااوغزاتنا،رأسبلغنا

قالثمناراأوقدالطريقببعضكانفلما،دعابةفيهوكانتعيه!،ا)4رسولاصحابمنوكان،السهميئ

نعم،:قالوا؟فعلتموهالأبشيءآمركمأناافما:قال،بلى:قالوا؟والطاعةالسمععليكملياليس:للقوم

ظنحتىيحتجزالقومبغضفقام:قالالنار،هذهفيتواثبتمإلأوطاعتيبحقيعليكماعزمفاني:قال

قدمواأنبعدعس!الهلرسولذلكفذكر،معكماضحككنتفانماانجلسوا،:لهمفقالفيها،واثبونانهم

".تطيعوهفلامنهمبمغصيةامركنم"مق:-لمج!اللهرسولفقال،عليه

كيدا.يلقولموأصحابههورجعنجرزبنعلقمةان:طلحةبنمحمدوذكر

يسارا:قتلواائذينالبجليينلقتلجابربنكرزسرية

أصاب:قال،عبدالرحمنبنعثمانعن،طلحةبنمحمدعن،حدثهعمن،العلماهلبعضحدثني

كانتلهلقاحفيعج!الهرسولفجعلهيسار،:لهيقالعنداقحلبةوبنيمحاربغزوةفيعن!الكرسول

فقالوطحلوا،فاستوبئوا،بجيلةمنكئةقيسمننفر-يخي!اللهرسولغلىفقدمالجماء،ناحيةفيترعى

صخوافلما،اليهافخرجواوانجوالها"البانهامنفثرنجتماللقاجالىخرنجتنم"لو:!ك!اللهرسوللهم

واستاقوا،عينيهفيالسوكوغرزوافذبحوه،يسابىعحرواللهرسولراعيعلىعدؤابطونهموانطوت

منمرجعهجمحالهرسولبهمفاتى،فلحقهمجابر،بنكرزاثارهمفييكنىاللهرسولفبعث،اللقاح

اعينهم.وسملوارجلهمأيديهمفقطعقرد،ذيغزوة

اليمن:النطالبأ.يبنعلئيغزوة

مزتين.غزاها،اليمينالىعليهالهرضوانطالبأبيبنعليوغزوة

خالدوبعثاليمنإلىطالبأبينجنعليجم!اللهرسولبعث:المدنيعمروأبوقال:هشامابنقال

".طالبابيبنعلئفالأميرالتقيتما،"ان:وقال،اخرجتدفيالوليدنجن

نأفينبغيوالسرايا،البفوثعدةفييذكرهولم،حديثهفيالوليدبنخالدبعثاسحاقابنذكروقد

وثلاثين.تسعأقولهفيالعدةيمون

:البعوثآخروهو،فلسطينأرضالنزيدبنأسامةبعث

الخيكيوطىءأنوأمره،الشامالىحارثةبنزيدبن-جاسامةاللهرسولوبعث:اسحاقابنقال

.الأولونالمهاجروناسامةمعوأؤعب،الناسفتجهز،فلسطينأزضمنوالدارومالبلقاءتخوم

لمجف.اللهرسولبعثهبدثياخروهو:هشامابنقال
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يك!اللهرسولشكوى4ابتدا

أرادماالى،فيهاللهتبضهالذيبشكواه!كحاللهرسولانجتدىء؛ذلكعلىالناسفبينا:اسحاقابنقال

منبهابتدىءماأولفكان،الأولربيعشهراولفياوصفر،منبقينليالفي،ورحمتهكرامتهمنبه

فلما،أفلهالىرجعثم،لهمفاستقفرالليلجوفمنالغرقدبقيعالىخرجأنه-ليذكرفيما-ذلك

ذلك.يومهمنبوجعهانجتدىءأضبح

عن،العاصابيبنالحكممولىجبيربنعبيدعنعمر،بنعبداللهوحدثني:إسحاقابنقال

جوفمنيك!اللهرسولبعثني:قال-ش!،اللهرسولمولىمويهبةابيعن،العاصبنعمروبنعبدالله

فلما،معهفانطلقتمعي"فاتطلق،البقيعفذالأهلاستتفرانامزتقداني،مويهبة؟لا"يا:فقال،الليل

فيه،الناساضبحممافيهأضبحتممالكمليهيىةالمقابر،أهليامحليكم"السلام:قالاظهرهمبينوقف

".الأولىمنشزالآخرةأولها،أخرهايثبعالمظلمالليلكقطعالفتنأثبلت

فخيرت،الجنةثمنيها،والخلدالدتياخزائنمفلاليحأونيتقدائي،مويهبةابا"با:فقالعليئاقبلثم

ثمفيها،والخلدالدنياخزائنمفاتيحفخذ؛واميأنتبأبي:فقلت:قال"والجنةرئيلقاءوبينذلكبين

،انصرفثم،البقيعلأهلاستغفرثم"والجنةرئيلقاءاخترتلقد،مويهبةأباياوالله"لا،:فال،انجنة

فيه.اللهقبضهالذيوجعهع!حاللهبرسولفبدأ

عائشة:بيتفيتمريضه

بنعبداللهبنعبيداللهعن،الزهريمسلمبنمحمدعن،عتبةبنيعقوبوحدثني:اسحاقابنقال

أجدوآنافوجدنيالبقيعمنع!!الفهرسولرجع:قالت-يئ،النبيزوجعائشةعنمسعود،بنعتبة

ضرك"وما:قالثم:قالتوارأساه"عائشةياواللهأنا"بل:فقال،وارأساه:أقولوأنا،رأشيفيصداعا

فعلتقدلوبكلكأني،والله:قلت:قالتودفتتك"عليكوصفيتوكقتتكعليكفقنت،قبليمثلو

وجعهبهوتتائم!،اللهرسولفتبثم:قالت،نسائكببعضفيهفأعرشتبيتيإلىرجغتلقد،ذلك

بيتي،فييمزضأنفيفاشتأذنفننساءهفدعا،ميمونةبيتفيوهوبهاستعرحتى،نسائهعلىيدوروهو

له.فأذن

ثصيرازواجهذكر

توفي:حين-لمج!اأزواجهعدة

أبيبنتحبيبةوام،الخطاببنعمربتتوحفصةبكر،ابيبنتعائثة:تسعاوكن:هشامابنقال

بنجحشبتتوزينبقي!،بنزمعةبنتوسودة،المغيرةبناميةأبيبتتسلمةوام،حزببنسفيان

بنحييئبتتوصفئةضرار،أبيبنالحارثبتتوجويرية،حزنبقالحارثبتتوميمونة،رئاب

العلم.أفلمنواحدغيرحدثنيفيما،أخطب

.عشرةثلاثعححاللهرسولتزوجمنجميعوكان
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خويلد:بنتخديجة

بنعمروأخوها:ويقالأسد،بنخويخلدابوهااياهازوجه،تزوجمناولوهي:خويلدبنتخديجة

وكانت،ابراهيمالأ،كلهمولدهعي!اللهلرسولفولدت،بكرةعشمينجمحاللهرسولوأضدقهاخويلد،

بنهندلهفولدتالدار،عبدبنيحليف،تميمبنعمروبنأسيدبنيأحدمالكابنهالةابيعندقبله

،مخزومبنعمربنعبداللهبنعابدبنعتيقعندهالةابيقبلوكانت،هالةأبيبتتوزينب،هالةأبي

وجارية.عبداللهلهفولدت

رفاعة.أبيبنصيفيئتزؤجها،الجواريمنجارية:هشامابنقال

بكر:أبيبنتعائسة

بالمدينة،بهاوبنى،سنينسبعبنتوهي،بمكةالصديقبكرأبيبنتعائشة-لمجزاللهرسولوتزوج

بكر،أبوأبوهااياهازوجهغيرها،بكرابم!الفهرسوليتزؤفيولمعشر،أوسنينتسعبنتوهي

درهيم.اربعمائةيكووالفهرسولوأضدقها

زمعةبنتسودة

بنحسلبننصربنوذعبدبنشمسعبدبنتي!بنزفعةبتتسودة-!يماللهرسولوتزوج

بنودعبدبنشمسعبدبنعمروبنحاطبابو:ويقالعمرو،بنسليطاياهازوجه،لؤيبنعامر

دزهيم.اربعمائة-لمجزاللهرسولوأضدقها،حنلبنمالكبننصر

الحبشةبأرضغائبينكاناحاطبواباسليطاانيذكر،الحديثهذايخالفاسحاقابن:هشامابنقال

بنمالكبننصربنوذعبدبنشمسعبدبنعمروبنالسكرانعندقبلهوكانت،الوقتهذافي

حنل.

جحش:بنتفلنب

جحش،ابنأحمدأبوأخوهااياهازوجه،الاسديةرئاببنجحشبنتزينب-جزاللهرسولوتزوج

ففيها،عي!اللهرسولمولىحارثةبنزيدعندقنلهوكانت،درهمأربعمائة-لمجزاللهرسولواضدقها

37].:الأحزابأزوتجنبهها،وطرازتإص!منهاقفئ)فلتا:وتعالىتباركاللهانزل

أمية:أبيبنتهندسلمةأم

إئاهازوجههند،واسمها،المخزوميةالمغيرةبناميةابيبتتسلمةأئمىكي!الفهرسولوتزؤج

قبلةوكانت،ومجسةوصحفةوقدحاليفحشوهفراشاىجزاللهرسولواضدقهاانجنها،سلمةأبيبنسلمة

ورقئة.،وزينبوعمر،،سلمة:لهفولدت،عبداللهواسمهالاسد،عبدبنسلمةابيعند

عمر:بنثحفصة

وأضدقها،الخطاببنعمرابوهااياهازوجه،الخطاببنعمربنتحقصةمج!مالفهرسولوتزوج

السفمي.حذافةبنخني!عندقبلهوكانت،درهيماربعمائةمج!ماللهرسول
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:سفيانأبيبنترملةحبيبةأم

بنخالذاياهازوجه،حرببنسفيانأبيبنت،رفلةواسمها،حبيبةأئمع!ن!اللهرسولوتزؤج

الذيوهودينار،أربعمائةمججراللهرسولعنالنجاشيئواضدقها،الحبشةبأرضوهما،العاصبنسعيد

.الأسديجحشبنعبيداللهعندقنلهوكانت،عج!اللهرسولعلىخطبهاكان

:الحارثبنتجويرية

منالمضطلقبنيسبايافيكانت،الخزاعيةضرارأبيبنالحارثبتتجونرية-س!داللهرسولوتزؤج

فأتتنقسها،علىفكاتبها،الانصارفيالسماسبنقيسبنلثابتالسفمفيفوقعت،خزاعة

عنك"اتضي:قالهو؟وما:قالتذلك؟"منخيرفيلك)هل:فقالكتابتها،فيتستعينهعجزاللهرسول

فتزوجها.،نعم:فقالتوأتزوجك"كتابتك

بنمحمدعن،اسحاقبنمحمدعن،البكائيعبداللهبنزيادالحديثبهذاحدثنا:هشامابنتال

عائشة.عن،عروةعنالزبير،بنجعفر

،الحارثبنتجونريةومعهالمضطلقبنيغروةمنعجتالفهرسولانصرفلما:ويقال:هشامابنقال

عجزاللهرسولوقدمبها،بالاحتفاظوأمره،وديعةالأنصارمنرجلالىجويريةدفع،الجيشبذاتفكان

بهاجاءالتيالإبلالىنظربالعقيقكانفلما،ابنتهبفداءضرارأبيبنالحارثأبوهافاقبل،المدينة

محمذ،يا:فقالعجز،النبيئاتىثم،العقيقشعابمنشغبفيفغيبهمامتها،بعيريخنفيفرغبللفداء،

كذاشعبفيبالعقيقغيبتالفذانالبعيران"فأيخن:عححالفهرسولفقالفداؤها،وهذا،ابنتيأصبن

علىاطلعمافوالله،عليكاللهصلىالفهرسولوائك،اللهالاإلهلااقاشهد:الحارثفقالوكذا؟"

بهما،فجاءالبعيرينالىوأزسل،قومهمنوناسقلهابنانمعهوأسلمالحارثفأسلم،تعالىاللهالأذلك

عجزاللهرسولوخطبهااسلامها،وحسنفأسلمت،جونريةابنتهاليهودفعت،عج!النبيئالىالإبلفدفع

له:يقاذلهاعئمابنعندع!اللهرسولقبلوكانت،درهمأربعمائةوأضدقهاائاها،فزؤجهأبيها،الى

عندالله.

وأصدقهاوتزؤجها،فاعتقها،،قيسنجنثابتمنع!ن!الفهرسولاشتراها:ويفال:هشامابنتال

درهبم.أربعمائة

أخطب:بنحصيبنتصفية

وأؤلم،لنقسهفاضطفاهاخيبر،منسباها،اخطببنحييبتتصفئةع!ي!اللهرسولوتزوج

بنالربيعبنكنانةعندقنلهوكانتوتمرا،سويقأكان،لحمولاشحمفيهاماوليمةع!ن!اللهرسول

الحقيق.أبي

:الحارثبنتميمونة

بنعبداللهبنرويبةبنهزمبنبجيربنحزنبنالحارثبتتميمونة-لمج!اللهرسولوتزؤج

ع!الفهرسولعنالعباسوأضدقها،المطلبعبدنجنالعئاساياهازؤجه،صعصعةبنعامربنهلال
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بنمالكبننصربنودعبدبنقيسابيبنالعزىعبدابنرفمأبيعندقبلهوكانت،درهيمأربعمائة

إليهااتتهت-جفهالنبيخطبةأنوذلكعرو،للنبينفسهاوهبتالتيانها:ويقال،لؤيبنعامربنحسل

وهبتإنمؤمنة)وايأص:وتعالىتباركاللهفاتزل،ولرسولهدلهعليهوماالبعير:فقالتبعيرها،علىوهي

05(.!الأحزابأ،يستبه!اأنالئبئأرادإنللئبئنفسها

وهببنجابربنتغزيةشريكام:ويقال،جحشبنتزينب-لمجتللنبينفسهاوهبتالتيان:ويفال

فارجأهالؤيبنسامةبنيمنامرأةهيبل:ويقال،لؤيبنعامربنمعيصبنعمروبنمنقذبنيمن

-!ت.اللهرسول

خزيمة:بنتزينب

بنهلالبنمنافعبدبنعمروبنعبداللهبنالحارثبنخزيمةبنتزيخنبعن!اللهرسولوتزؤج

عمروبنقبيصةاياهازؤجه،عليهمورقتهاإياهملرخمتها؛المساكينأمتسمىوكانت،صعصعةبنعامر

بنالمطلبعبدبنالحارثبنعبيدةعندقبلهوكانت،درهيماربعمائة-لمجداللهرسولوأضدقها،الهلالي

عمها.ابنوهو،الحارثبنعمروبنجفمعندعبيدةقبلوكانت،منافعبد

خويلد،بنتخديجة:ثنتانمنهنقبلهفمات،عثرةاحدى،-لمجفهالفهرسولبهنبنىاللاتيفهؤلاء

الحديث.هذااولفيذكرناهنتدتسععنوتوفي،خزيمةبنتوزينب

زوجاته:منباثممينلمج!%النبييدخللم

أهلها،إلىوردهافمتعهابياضا،بهافوجدتزوجها،الكنديةالنغمانبنتاسماء:بهمايدخللموثنتان

مناستعاذتجم!اللهرسولعلىقدمتفلفابكقير،عهدحديثةوكانت،الكلابيةيزيدبتتوعمرة

أفلها.إلىفردها"اللهعائذ"منيع:جم!اللهرسولفقال،مج!جاللهرسول

.النعمانبنتلأسماءعئمبنتكتدية-لمجتاللهرسولمناستعاذتالتيان:ويقال

أهلها.إلىجم!اللهرسولفردها،نأتيولانؤتىقوئمائا:فقالتدعاها-لمجتناللهرسولان:ويقال

منهن:القرشيات

بنقصيبنالعؤىعبدبناسدبنخويلدبنتخديجة:لستعني!!النبيازواجمنالقرشيات

.لؤيبنكعببنمرةبنكلاب

بنكعببنمرةبنتيمبنسغدبنكغببنعمروبنعامربنقحافةأبيبنبكرأبيبتتوعائشة

لؤي.

بنرزاجبنرياجبنقرطبنعبداللهبنالعرىعبدبننفيلبنالخطاببقعمربتتوحفصة

.لؤيبنكعببنعدقي

بنكلاببنقصيئبنمنافعبدبنشمسعبدبناميةبنحرببنسفيانابيبتتحبيبةوأم

.لؤيبنكعببنمرة

.لؤيبنكعببنمرةبنيقظةبنمخزومبنعمربنعبداللهبنالمغيرةبنأميةابيبنتسلمةوام
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.لؤيبنعامربنحسلبنمالكبننضربنوذعبدبنشمسعبدبنقيسبنزفعةبتتوسودة

منهن:العربيات

بنغنمبنكبيربنمرةبنصبرةبنيعمربنرئاببنجحشبنتزينب:سبعغيرهنوالعربيات

خزيمة.بنأسدبندودان

بنعامربنهلالبنعبداللهبنرويبةبنهزمبنبجيربنحزنبنالحارثبتتوميمونة

.عيلانبنقيسبنخصفةبنعكرمةبنمنصوربنهوازنبنبكربنمعاويةبنصعصعة

بنصعصعةبنعامربنهلالبنمنافعبدبنعمروبنعبداللهبنالحارثنجنخزيمةبتتوزينب

معاوية.

المضطلقية.ثمانخزاعثةضرارابينجنالحارثبتتوجونرية

الكندية.النعمانبتتوأسماء

الكلابية.يزيدبنتوعمرة

:العربياتغير

النضير.بنيمنأخطببنحعضبنتصفئة:العريياتغيرومن

عائشة:منزلفيع!حالنبيتمريض

-جه.اللهرسولشكوىذكرالىعذنا

بنعبداللهبنعبيداللهعن؛الزهريمسلمبنمحمدعن،عثبةبنيعقوبحدثني:اسحاقابنقال

احدهما:افلهمنرجلينبين-جميمشياللهرسولفخرج:قالت،!ك!حالنبيزوجعائشةعن،عتبة

هذافحدثت:عبيداللهقال،بيتيدخلحتى،قدماهتخطرأسهعاصبا،اخرورجل،العباسبنالفضل

ابينجنعلي:قاللا،:قلت:قالالاخر؟الرجلمنتذريهل:فقال،العباسبنعبداللهالحديث

حتى،شتىابارمنقربسبعمحلي"هريقوا:فقال،وجعهبهواشتد،جمحاللهرسولغمرثم،طالب

حتىالماء،عليهضببناثمعمر،بتتلحفصةمخضبفيفأقعدناه:قالت"اليهمفأعهدالناسالىاخرج

حسبكنم"."حسبكم:يقولطفق

للمسلمين:نفسهع!ينعيالنبي

حتىرأسهعاصباخرجع!رواللهرسولأن:بشيربنأيوبحدثني:الزهريوقال:اسحاقابنقال

الصلاةفأكثر؛لهمواشتقفرأحد،أصحابعلىصفىأنهبهتكلمماأولكانثمالمنبر،علىجلس

:قال"اللهمحندمافاختار،محتدهماوبينالدتيابيناللهخيرهاللهعبادمنمحبدا"ان:قالثم،عليهم

رسلك"على:فقالوابناثنا،بأتفسنانقديكنحنبل:وقال،فبكىيريد،نقسهأنوعرف،بكرأبوففهمها

احدااعلملافاني؛بكرابيبيتالأفسذوهاالصنعجدفياللأفظةالأنجوابهذه"الظروا:قالثمبكر"ابايا

3735].:برقمالمناقبفيالترمذيإخرجهأ.مته"يداعتديالصحبةفياقضلكان

بكر".اىباب"الأ:ويروى:هثامابنقال
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رسولان:المعلىبنسعيدأبيالبعضعن،عبداللهبنعبدالرحمنوحدثني:اسحاقابنقال

ولكقخليلأ،بكرأبالائخذتخليلاالعبادمنمئخذاكتتلو"فاني:هذاكلامهفييومندقال!الله

عتده".بيتمااللهيخمعحئىللمانلاخاءصحبة

أسامة:بعثبانفاذيأمرواللهرسول

نا:العلماءمنوغيرهالزبير،بنعروةعنالزبير،بنجعفربنمحمدوحدثني:اسحاقابنقال

علىجلسحتىرأسهعاصبافخرج،وجعهفيوهوزيدبنأسامةبعثفيالئاساستنطا!حالفهرسول

الله،فحمدوالانصار،المهاجرينجلةعلىحدثأغلاماائر:أسامةافرةفيقالواالناسكانوقد،المنبر

قلتملقدامارتهفيقلتملئنفلعمري،أسامةبغثالفدوا،الناس"أيها:قالثم،اهللههوبماعليهوأثنى

برقم:المناقبفيالترمذي[أخرجهلها"لخليقا؟لوهكانداق،ل!مارةلخليقدانه،قبلهمنابيهامارةفي

وجعه،-كتناللهبرسولواستعز،جهازهمفيالناسواتكمش،-كن!اللهرسوذنزلثم:قال593]4

وتتائم،عسكرهبهفضرب،فرسنيعلىالمدينةمنالجرفنزلواحتى،معهبجيشهوخرج،اسامةفخرج

-جت.اللهرسولفيقاضبىاللهمالينظرواوالناسأسامةفاقاملمج!ر،اللهرسولوثقل،الناساليه

بالأنصار:!الثهرسولوصية

صفىيومقالعرواللهرسولأن:مالكبنكعببنعبداللهوحدثني:الزهريقال:اسحاقابنقال

بالآتصاراستوصوا،المهاجرينمنشر"يا:يومئذمقالتهمعذكرماأمرهممنوذكرأحدلاصحابواشتقفر

فأحسنوا،اليهااويتائتيعيبتيكانوادانهمتزيد،لاهيئتهاعلىالآتصاروانيزيدونالئاسفان؛خيرا

241].3/المسندفيأحمد[اخرجه.مسيئهم"عنوتجاوزوا،محسنهمالى

غمر.حتىوجعهبهوتتائم،بيتهفدخل-لمجرو،الفهرسولنزلثم:عبداللهقال

:اللدود

أسماءمنهنالمسلميننساءمنونساءوميمونةصلمةأم؛نسائهمننساءاليهفاجتمع:عبداللهقال

فلقا،فلدوه:قال،لالدئه:العباسوقال،يلذوهأنفأجمعوا،عفهالعباسوعنده،عميسبنت

بهأتىدواء"هذا:قال،عفكالفهرسولياقالوا:بي؟"هذاصنع)من:قالفياللهرسولأفاق

عضهفقالذلك؟"فعلتم"ولم:قال،الحبشةازضنحووأشارالأزض!"هذهنحومنجئننساء

ليفذفنياللهكانمالداءذلك"ان:ففالانجنب،ذاتبكيكوناناللهرسولياخشينا:العباس

ع!جر؟اللهرسوللقسملصائمة،هـانهاميمونةلدتفلقدعمي"الألذالأاحدالبيتفييبقلابه،

به.صنعوابمالهمعقوبة

:بالإشارةلأسامةبم!عأاللهرسولدعاء

زيد،بنأسامةأبيهعن،اسامةبنمحمدعن،السئاقبنعبيدبنسعيدوحدثني:اسحاقابنقال

وقدع!د،اللهرسولعلىفدخلت،المدينةالىمعيالناسوهبطهبطتعنن!اللهرسولثقللما:قال

لي.يذعوأنهفاعرف،علييضعهاثمالسماءالىيدهيزفعفجعل،يتكفمفلاأصمت
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الدنيا:علىالاخرةيختارع!ي!%النبي

كان:قالت،عائشةعن،عتبةبنعبداللهبنعبيداللهحدثني:الزهريشهابابنوقال:اسحاقابنقال

لمجتاللهرسولحضرفلما:قالتيخئره"حئىنبيايفبفقلمالله"ان:يقولاشمعهماكثيرا-ك!داللهرسول

وعرفت،يختارنالاواللهإذن:قلت:قالت"الجنةمنالأعلىالرفيق"بل:يقولوهوسمغتهاكلمةآخركان

1921].:برفمالسلامفيمسلمأخرجها.يخير"حتىيفبفقلمنبيا"ان:لنابفولكانالذيانه

:بالناسبكرأبيصلآة

:قالجمراللهبرسولاستعزلما:قالتعائشةأنعمر،بنعبداللهبنحمزةوحدثني:الزهرفيقال

البكاءكثيرالصوتضعيفرقيقرجلبكرأباان،اللهنبييا:قلت:قالت"بالناسفليصلبكرأنجا"مروا

يوسف،صواحب"ائكن:فقال،قوليبمثلفعدت:قالت"بالناسفليصل"مروه:قال،القرانقرأإذا

وعرفت،بكرأبيعنذلكيضرفأنأحمثكنتأنيإلأذلكاقولمافوالله:قالت"بالناسفليصلفمروه

نااحبفكنت،كانحدثكلفيبهسيتشاءمونالناسوانأبدا،مقامهقامرجلايحئونلاالئاسان

1232].:برقمالصلاةاقامةفيماجهابن[أخرجه.بكلأبيعنذلكيضرف

بنالحارثبنعبدالرحمنبنبكرأبيبنعبدالملكحدثني:شهابابنوقال:إسحاقابنقال

لمجتاللهبرسولاستعزلما:قالأسد،بنالمطلببنالأسودبنزمعةبنعبداللهعن،أبيهعن،هثام

:".قالبالناسيصليمن"مروا:فقال،الصلاةإلىبلاذدعاه:قال،المسلمينمننفبرفيعندهوانا

فلما،فقام:قال،بالناسفصلعمر،ياقم:فقلتغائبا،بكرابووكان،الناسفيعمرفاذافخرجت

بكر؟أبو"فأين:-لمج!اللهرسولفقال:قالمجهرارجلاعمروكان،صوتهجميئاللهرسولسمعكئر

عمرصلىأنبعدفجاءبكر،ابيالىفبعث:قال"والمسلمونذلكاللهيأبى،والصنلمونذلكالذبةبى

ابنيابيصنعتماذا!!ويحك:عمرليقال:زمعةبنعبداللهقال:قال،بالناسفصلىالصلاةتلك

:قال،بالناسصفيتماذلكولولا،بذلكأمركيك!الكرسولأنالأأمرتنيحينظننتما،والك؟زمعة

بالصلاةحضرمنأحنرأيتكبكرأباأرلمحينولكني،بذلك-ج!اللهرسولأمرنيما،والله:قلت

.بالناس

!كبرررسولهفيهالةقبضالذياليوم

فيهاللهقبضالذيالاثنينيومكانلماأنه:مالكبنأنسحدثني:الزهريوقال:اسحاقابنقال

فقام-لمج!د،اللهرسولفخرج،البابوفتحالسترفرفع،الضبحيصلونوهمالناسالىخرج-عز،رسوله

وتفرجوا؟،بهفرحا،رأوهحينيث!زالفهبرسولصلاتهمفييفتتنونالمسلمونفكاد،عائشةبابعلى

صلاتهم،فيهيئتهممنرأىلماسرورا!كلطاللهرسولوتبسم:قال،صلاتكمعلىاثبتوااناليهمفاشار

نأيرؤنوهم،الناسوانصرف،رجعثم:قال،الساعةتلكمنههيئةاحسنعراللهرسولرأيتوما

بال!تح.افلهإلىبكرأبوفرجع،وجعهمنأقرققدكأالفهرسول

قال-ج!الكرسولا!:محمدبنالقاسمعن،الحارثبنإبراهيمبنمحمدوحدثني:اسحاقابنقال
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وفاته؛عندعمرقالهامقالةفلولاوالصنملمون"ذلكاللهيةنجىبكر؟ابو"أين:الصلاةفيعمرتكبيرسمعحين

فقد،أستخلفإن:وفاتهعندقالولكنه،بكرأبااشتخلفقدجرواللهرسولأنالمسلمونيشكلم

لم!تالفهرسولأنالناسفعرف،منيخيرهومنتركهمفقد،أتركهمواق،منيخيرهومناشتخلف

2327].:برقمالفتنفيالترمذي[أخرجه.بكبرأبيعلىمئهيمغيرعمروكان،أحدايستخلص

رسوذخرجالاثنينيومكانلما:قال،مليكةأبيبنعبداللهبنبكرأبووحدثني:اسحاقابنقال

فعرف،الناستفزج-لمج!اللهرسولخرجفلما،بالناسيصليبكروأبو،الصبحالىراسهعاصباع!الله

فيع!اللهرسولفدفع،مصلأهعنفنكص-!،اللهلرسولالأذلكيصنعوالمالئاسانبكرأبو

فرغفلمابكر،ابييمينعنقاعدافصلى؛جتبهالىلمج!ماللهرسولوجلسبالئاس"،"صل:وقال،ظهره

الئاس،"أيها:يقولالمسجدبابمنصوتهخرجحتى،صوتهرافعافكلمهمالناسعلىأقبلالصلاةمن

ماالأأحللمانيبشيء،عليتمسكونماواللهواني،المظلمالليلكقطعالفتنوأفبلت،النارسغرت

يا:بكرأبولهقال،كلامهمنجمجتاللهرسولفرغفلما:قال"القرآنحرمماالأأحزمولم،القرانأحل

:قالأفاتيها؟،خارجةبنتيومواليوم،نححتكماوفضلالفهمنبنعمةأضبحتقداراكاني،ال!هنبي

بالستح.افلهالىبكرأبووخرج،-فياللهرسولدخلثم:قال"نعم"

طالب:أبيبنوعليالعباسشان

خرج:قال،عباسبنعبداللهعن،مالكبنكعببنعبداللهوحدثني:الزهريقال:اسحاقابنقال

أبايا:الناسلهفقالعسرو،اللهرسولعتدمن،الناسعلىعليهاللهرضوانطالبابيبنعلييومئد

يا:قالثم،بيدهالعباسفاخذ:قالبارئا،اللهبحمداضبح:قالكرو؟اللهرسولأصبحكيف،حسن

كنتكما،جح!اللهرسولونجهفيالموتعرقتلقدباللهأخلف،ثلاثبغدالعصاعبدواللهأنت،عليئ

كانوان،عرقناهفيناالأمرهذاكانفاق-لمجر؛اللهرسولالىبنافاتطلق،المطلبعبدبنيوجوهفياعرفه

احديؤتيناهلامنغناهلئن،والله،أقعللاوال!هاني:عليئلهفقال:قال؛الئاسبنافاؤصىأمرناهغيرنافي

.بغده

.اليومذلكمنالضحاءاشتدحينجرواللهرسول!وفي

وفاته:قبيلىظالنبيسواك

إليرجع:قالت:قال،عائشةعن،عروةعن،الزهريعن،عتبةبنيعقوبوحذثني:اسحاقابنقال

أبيآلمنرجلعليفدخل،حخريفيفاضطجعالصنمجد،مندخلحيناليومذلكفيعجيناللهرسول

فقلت::قالت،يريدهانهعرفتنظرايدهفياليهيخن!اللهرسولفنظر:قالت،أخضرسواكيدهوفي،بكر

اعطيتهثبم،لئنتهحتىلهفمضقتهفاخذته:قالت،"نعم":(قال؟السواكهذاأعطيكاقأتدبئ،اللهرسوليا

فييثقلجي!اللهرسولووجدت،وضعهثم،قطبسوافييستنرأيتةماكأشدبهفاستن:قالت،اياه

قالت:الجئة"منالأعلىالرفيق"بل:يقولوهو،شخصقدبصرهفاذا،ونجههفيأتظرفذهبت،حجري

.]3991/الطبري[انظر-لمجز.اللهرسولوفبض:قالت،بالحنبعثكوالذيفاخترتخيرت:فقلت
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عائثةسمغت:قالعباد،ابيهعنالزبير،بنعبداللهبنعئادبنيحيىوحدثني:اسحاقابنقال

وحداثةلسفهيفمناحدا،فيهأظلملم،دولتيوفيونحريسحريبينع!اللهرسولمات:تقول

النساءمعألتدموقمت،وسادةعلىرأشهوضغتثم،حجريفيوهوقبضع!!اللهرسولأن؛سني

وجهي.واضرب

:!اللهرسولبوفاةسمعحينعمرمقالة

رسولتوفيلما:قال،هريرةأبيعن،المسيببنسعيدوحدثني:الزفريقال:اسحاقابنقال

وإن،توفيقدع!ماللهرسولأنيزعمونالمنافقينمنرجالأان:فقالالخطاببنعمرقامع!نروالله

أربعينقومهعنغابفقد؛عمرانبنموسىذهبكمارئهالىذهبولكنه،ماتماواللهعخخ!الفهرسول

أيديفليقطعن؟موسىرجعع!كمااللهرسولليرجعن،والله،ماتقد:قيلانبعداليهمرجعثمليلة

.ماتجم!الفهرسولأنزعمواوازجلهمرجالي

:اليومذلكفيبكرابيمقام

الئيلتفتفلم،الناسيكلموعمر-الخبربلغهحين-المسجدبابعلىنزلحتىبكرأبووأقبل:قال

بردعليه،البيتناحيةفيمسجىجم!اللهورسول،عائشةبيتفي-!يي!الفهرسولعلىدخلحتىشيء

أما،وافيانتبابي:قالثم،فقئلهعليهأفبلثم،-!حاللهرسولونجهعنكشفحتىفأقبل،حبرة

رسولوجهعلىالبردردثم:قالابدا،موتةبغدهاتصيبكلنثمذفتها،فقذعليكاللهكتبالتيالموتة

رآهفلما،يتكلمأنإلأفابى،أتصتعمر،يارسلكعلى:فقال،الناسيكلموعمرخرجثمعخرو،الله

وأثنىاللهفحمد،عمروتركواعليهاقبلواكلامهالناسسمعفلما،الناسعلىأقبليتصتلابكرأبو

حيئاللهفاناللهيعبدكانومن،ماتقدمحمدأفانمحمدايغبدكانمنانه،الناسأيها:قالثم،عليه

انقدنغ!لأؤئاتأباينالرسلقتلهمنظث!تذرسولمإ،محئذأوما:الاية5هذتلاثم:قال،يموتلا

:قال144]:عمرانآلأ!،ألشحرفي(فهؤسيبرىشئأأدلهيضزفلنعقبيو!ينقلمتومنلكقعكغكل6

أبيعنالناسوأخذها:قاليومئد،بكرأبوتلاهاحتى،نزلتالايةهذهانيغلموالمالناسلكان،فوالله

تلاهابكراباسمعتانالأهوما،والله:عمرقال:هريرةأبوفقال:قال،اقواههمفيهيفانمابكر،

.ماتقدكتاللهرسولأنوعرفت،رنجلايتحملنيماالأرضالىوقغتحتىفعقرت

ساعدةبنيسقيفةامر

سقيفةفي،عبادةبنسغدالىالأنصارمنالحيهذاانحازيك!حاللهرسولقبضولما:اسحاقابنقال

بقيةوانحاز،فاطمةبيتفيعبيداللهبنوطلحةالعوامبنوالزبيرطالبأبيبنعليواعتزل،ساعدةبني

وعمربكرأبيالىآقيفألى،الاشهلعبدبنيفيحضيرنجناسيدمعهمواتحازبكر،ابيالىالمهاجرين

لكمكانفان،اليهانحازواقدساعدةبنيسقيفةفيعبادةبنسغدمعالأنصارمنالحيهذاان:فقال

دونهاغلققد،امرهمنيفرغلمبيتهفيلمج!اللهورسول،أمرهميتفاقمانقبلفاذركواحاجةالناسبامر

عليه.همماننظرحتىالأنصارمنهؤلاءاخوانناالىبناانطلق:بكرلأبيفقلت:عمرقال،أهلهالباب
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حدثني،بكرأبيبنعبداللهأن-الأنصاربهااجتمعتحين-السقيفةحديثمنوكان:اسحاقابنفال

اخبرني:قال،عباسبنعبداللهعنمسعود،بنعتبةبنعبداللهبنعبيداللهعن،الزهريشهابابنعن

:قال-عمرحجهاحجةآخرفيعمرعتدوهوأتتظرهبمنىمتزلهفيوكنت:قال-عوفبنالرحعنعبد

ابنقال،القرآناقرئهوكنت،اتتظرهبمنىمنزلهفيفوجدنيعمر،عندمنعوفبنعبدالرحمنفرجع

لكهل،المؤمنينأميريا:فقالالمؤمنينأميرأتىرجلارايتلو:عوفبنعبدالرحمنليفقال:عباس

فلتةإلابكرأبيبيعةكانتما،واللهفلانا،بايغتلقدالخطاببنعمرماتقدلو،والله:يقولفلانفي

يريدونالذينهؤلاءفمحذرهمالناسفيالعشيةلقائماللهشاءاناني:فقالعمر،فغضب:قال،فتمت

الناسرعاعيجمعالموسبمفان؛تقعللا،المؤمنينأميريا:فقلت:عبدالرحمنقال،امرهميقصبوهمأن

مقالةفتقولتقومأنأخثىواني،الناسفيتقومحينقربكعلىيغلبونالذينهموانهم،وغوغاءهم

فائها؛المدينةتفدمحتىفأفهلمواضعها،علىيضعوهاولايعوهاولامطير،كلعنكاولئكبهايطير

مقالتكالفقهأهلفيعيمتمكنا؟بالمدينةقلتمافتقول،الناسواشرافالفقهباهلوتخلص،السنةدار

بالمدينة.اتومهمقابمأولبذلكلأتومناللهشاءانواللهأما:عمرفقال:قالمواضعها،علىويضعوها

زالتحينالرواحعخلتالجمعةيومكانفلفا،الحجةذيعقبفيالمدينةفقدمنا:عباسابنقال

ركبتيتصعقحذوهفجلستالمنبر،ركنالىجالسانفيلبنعمروبنزيدبنسعيدفاجد،الشمس

علىالعشيةليقولنزيد:بنلسعيدقلتمفبلارايتهفلفا،الخطاببنعمرخرجانأتثتفلم،ركبته

ممايقولأنعسىما:وقال،ذلكزيدبنسعيدعليفانكر:فال،استخلفمنذيقلهالممقالةالمنبرهذا

أما:قالثم،اهلههوبمااللهعلىفأثنى،قامالمؤذنسكتفلماالمنبر،علىعمرفجلس!؟قبلهيقللم

ووعاهاعقلهافمن،أجلىيديبينلعلهاادريولااتولها،انليقدرقدمقالةاليوملكمقائلفانيبعد؛

بعثاللهان،عليئيكذبأنلأحديحلفلايعيهاالأخشيومن،راحلتهبهانتهتحيثبهافليأخذ

ورجمووعيناها،وعلمناهافقراناها،الزنجمايةعليهأتزلممافكان،الكتابعليهوأتزلمحمدا،

كتابفيالرجمنجدما،والله:قائليفولأنزمانبالناسطالانفأخشى،بغدهورجمنا-لمجحاللهرسول

الرجالمناحصناذازنىمنعلىحناللهكتابفيالرجموانالد،أنزلهافريضيمابتركفيضلوا؛الله

لا:اللهكتابمننقرأفيمانقرأكناقداناثم،الاعترافاو،الحبلكانأو،البينةقامتإذاوالنساء،

أطريكماتطروني"لا:كقالاللهرسولإنالا،ابائكمعنتزغبواانبكمكقرفائهابائكمعنتزغبوا

بنعمرماتقدلووالله:قالفلاناانبلغنيقدانهثم!.ورصولهعبداللهوقولوا:،مريمانجنعيسى

كانتقدوانها؛فتمتفتةكانتبكرأبيبيعةان:يقولأنامرءايغرنفلافلانا،بايعتلقدالخطاب

عنرجلابايعفمنبكر،أبيمثلاليهالأعناقتتقطعمنفيكموليسشزها،وقىقداللهانالأ،كذلك

حين-خبرنامنكانانهيقتلا،أنتغزة،بايعهالذيولاهولهبيعةلافانه؟المسلمينمنمثور؟غير

بنعليئعئاوتخفف،ساعدةبنيسقيفةفيباشرافهمفانجتمعواخالفونا،الانصاران-كن!نبيهالدتوفى

بناانطلق:بكيرلأبيفقلتبكر،ابيالىالمهاجرونواجتمعمعهما،ومنالعرامبنوالربيرطالبأبي

عليهتمالأمالنافذكرا،صالحانرجلانمنهملقيناحتى،نؤفهمفاتطلفناالانصار،منهؤلاءاخوانناالى
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ناعليكمفلا:قالاالأنصار،منهؤلاءاخواننانريد:قلنا؟المهاجرينمعشرياتريدوناين:وقال،القوم

فيأتيناهمحتىفاتطلقنا،لنأتينهم،والله:قلت:قال،أفركماقضوا،المهاجرينمعشرياتقربوهملا

ما:فقلت،عبادةبنسعدفقالوا:هذا؟من:فقلت،مزملرجلظفرانيهمبينفاذا،ساعدةبنيسقيفة

فنحن8بعد؛أما:قالثم،اهللههوبمااللهعلىفاثنىخطيبهمتشفدجلسنافلما،وجعفقالوا:له؟

همواذا:فال،قومكممندافةدفتوقدمنا،رفطالمهاجرينمعشرياوانتم،الإسلاموكتيبة،اللهأنصار

قدمقالةنفسيفيزوزتوقد،اتكفماقارذتسكتفلماالامر،ويقصبوناأضلنامنيحثازوناأقيريدون

يارشلكعلى:بكرابوفقالالحذ،بعضمنهأداريوكنتبكير،أبييديبيناقدمهااناريد،أعجبثني

ترويريمناعجبتنيكلمبمامنتركمافواللهوأوقر،منيأعلمكانوهوفتكفم،اغضبهانفكرفتعمر،

أفل،لهفاتتمخييرمنفيكمذكرتممااما:قال،سكتحتى،افضلأومثلها،او،بديهتهفيقالهاالأ

أحدلكمرضيتوقدودارا،نسباالعربأوسطهم؛قريشمنالحيلهذاالاالأمرهذاالعربتغرفولن

شيثااكرةولمبيننا،جالسقوهوالجراحبنعبيدةابيوبيدبيديوأخذ،شثتمأيهمافبايعواالرجلينهذين

قويمعلىأتامرأقمناليأحث؛اثمإلىذلكيقربنيلا؛عنقيفتضربافدمانواللهكانغيرها،قالهمما

اميرومنكمأميرمنا،المرجبوعذيخقها،المحككجذيلهاأنا:الأنصارمنقائلفقال:قالبكر،أبوفيهم

ابايايدكابسط:فقلت،الاختلافتخؤفتحتى،الأصواتوارتفعت،اللغطفكثر:قال،قريشمغشريا

قائلفقال،عبادةبنسعدعلىونزوناالأنصار،بايعهثم،المهاجرونبايعهثم،فبايغته،يدهفبسط،بكير

.عبادةبنسعداللهقتل:فقلت:قال،عبادةبنسعدقتلتم:منهم

حينالانصارمنلقوااللذينالرجلينأحدأن:الزبيربنعروةاخبرني:الزهريقال:إسحاقابنقال

فهوساعدةبنعوفيفأما؟العخلانبنياخوعديبنمعنوالاخر،ساعدةبنعويم:السقيفةالىذهبوا

وأدئهيخطئروأأنمجئوترجالمأفيه:لهموجلعزاللهقالالذينمنى!:اللهلرسولقيلانهبلغناالذي

بنمغنوأما"،صاعدةنجنعوفيمتهمالمرءإنغم:-كح!اللهرسولففال801]؟:التربة،أأقمظفرينمجمث

متناأنالودذنا،واللهوقالوا:،وجلعزاللهتوفاهحينجم!هاللهرسولعلىبكواالناسانفبلغناعدي

ميتااصدقهحتى،قبلهمتأنيأحبماواللهلكني:عديبنمعنقال،بعدهنفتتناننخشىانا،قنله

.الكذابمسبلمةيومبكر،أبيخلافةفيشهيدااليمامةيوممعنفقتلحيا،صدقتهكما

استخلافه:يومثانيبكرأبيقبلعمرخطبة

السقيفةفيبكرابوبويعلما:قال،مالكبنان!حدثني:قال،الزهريوحدثني:إسحاقابنقال

اهله،هوبماعليهوأثنىاللهفحمدبكبر،أبيقبلفتكلمعمرفقامالمنبر،علىبكرابوجلسالغد،وكان

كانتولا،اللهكتابفيوجدتهاوما،كانتمامقالةبالأم!لكمقلتكنتقداني،الناسأئها:فالثم

اخرنا،يكون:يقولأنرنا،سيدئرلمجحاللهرسولانأرىكنتقدولكني،لمجحاللهرسولاليعهدهعهدا

له،هداهكانلمااللههداكمبهاعتصمتمفان-لمجح،رسولهاللههدىبهالذيكتابهفيكمأبقىقداللهوان

فقومواالغار،فيهمااذاثنينثانيجمرو،اللهرسولصاحب؛خيركمعلىأفركمجمعقداللهوان

السقيفة.بيعةبعدالعامةبيعتهبكراباالناسفبايع،فبايعوه
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بكر:أييخطبة

وليتفاني؛الناسايهابعد،أما:قالثم،أفلههوبالذيعليهواثنىاللهفحمدبكر؛أبوتكفمثم

خيانة،والكذب،امانةالضذق،فقؤمونيأسأتوان،فأعينونياخستتفاق،بخيركمولست،عليكم

اخذحتىعنديضعيففيكموالقوي،اللهشاءان،حقهعليهأريححتىعنديقويفيكموالضعيف

قوبمفيالفاحثةتثغولابالذذ،اللهضربهمالأاللهسبيلفيالجهادقوئمياعلا،اللهشاءان،منهالحق

عليكم،ليطاعةفلاورسولهاللهعصيتفاذا،ورسولهاللهأطعتماأطيعونيبالبلاء،اللهعفهمالأقط

الله.يرحمكمصلاتكمالىقوموا

معلأمشيانيوالله:قال،عباسابنعن،عكرمةعن،عبداللهبنحسينوحدثني:اسحاقابنقال

ويضرب،نفسهيحدثوهو:قال،غيريمعهوماالدزةيدهوفي،لهحاجةالىعامدوهوخلافتهفيعمر

التيمقالتيعلىحملنيكانماتذريهل،عباسابنيا:فقالإليانتفتاذ:قال،بدؤتهقدمهوخشي

كانانواللهفانه:قال،أعلمأتت،المؤمنيناميرياادريلا:قلت:قالمج!د؟اللهرسولتوفيحينقلت

ألتاسعلثهدا.لخولآوسطاأهةجعقنبهخلك)وكذ1الايةهذهأقرأكنتانيالأذلكعلىحملنيالذي

حتىامتهفيسيبقىكي!اللهرسولأنلاظنكنتان،فوالله143]:البقرةأ!شهيداعلييئالرسولىويكون

قلت.ماقلتانعلىحملنيللذيفانهاعمالها؛باخرعليهايشهد

ودفئهع!يماللهرسولجهاز

الثلاثاء.يوم-يخفهاللهرسولجهازعلىالناسأقبل!هبكرابوبويعفلما:اسحاقابنقال

ع!ير%:النبيغسلتولواالذين

والعباسطالبأبينجنعليان:أصحابنامنوغيرهماعبداللهبنوحسينبكرابيبنعبداللهفحدثني

كجاللهرسولمولىوشقرانزيد،بنواسامة،العباسبنوقثم،العباسنجنوالفضل،المطلبعبدنجن

اللهاتشدك:طالبأبيبنلعليقالالخزرجبنعوفبنيأحدخوليئبنأوسوأن،غسلهولواالذيهم

ادخل،:قال،بدبىواهلخ!اللهرسولاصحابمناوسوكان-سرو،اللهرسولمنوحطنا،علييا

العباسوكان،صدرهالىطالبأبيبنعليفاسنده،-جقهاللهرسولكسلوحضر،فجلسفدخل

قد،يغسلهوعليئالماء،يصئاناللذانهمامولاهوشفرانزيدبناسامةوكان،معهيقلبونهوقثموالفضل

بأبي:يقولوعليئ-لمج،اللهرسولالىبيدهيقضيلا،ورائهمنيدلكهقميصهوعليهصدر؟،الىأسنده

الميت.منيرىمماشية-!اللهرسولمنيرولم!إوميتاحيأاطيبكما،واميانت

غسل:حينئيابهثتبمنالنبييجردلم

لفا:قالت،عائشةعنعباد،ابيهعنالزبير،بنعبداللهبنعئادبنيحيىوحدثني:اسحاقابنقال

نجزدكماثيابهمن-لمجرواللهرسولأنجردنذريماوالله:فقالوا،فيهاختلفوايك!رواللهرسولغئلأرادوا

فيذقنهالأرجلمتهمماحتىالنومعليهماللهالقىاختلفوافلما:قالت،ثيابهوعليهنغسلهاوموتانا؛

الىفقاموا:قالت،ثيابهوعليهالنبياغسلواان:هومنيذرونلاالبيتناحيةمنمكلمكفمهمثم،صدره
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ايديهم.دونوالقميصويدلكونه،القميصفوقالماءيصئون،قميصهوعليهفغ!لوهجمتاللهرسول

:!اللهرسولكفن

حبر؟وبردصحارئينثوبين،اثوابثلاثةفيكقن-لمجؤاللهرسولغسلمنفرخفلما:اسحاقابنقال

بنعليجدهعن،أبيهعن،الحسينبنعليبنمحمدبنجعفرحدثنيكماادراجا،فيهااداقي

الحسين.بنعليعنوالزهري،الحسين

:طريقتانالدفنفيلهمكان

ناأرادوالفا:قال،!هعباسابنعن،عكرمةعن،عبداللهبنحسينوحدثني:اسحاقابنقال

سهلبنزيدطلحةابووكان،مكةافلكحفريضرحالجراحبنعبيدةأبووكان،يك!اللهلرسوليحفروا

بنعبيدةابيالىاذهمتلأحدهصا:فقال،رجلينالعباسفدعايلحد،فكانالمدينةلأهليحفرالذيهو

طلحة،اباطلحةابيصاحبفوجد،-لمجد!اللهلرسولخراللهم،طلحةابيالىاذهمتوللاخر:،الجراح

ع!ه.اللهلرسولفلحد،بهفجاء

اختلفواالمسلمونكانوتذ،بيتهفيسريرهعلىوضعالثلاثاءيوم!راللهرسولجهازمنفرغفلما

سمعتاني:بكرأبوفقال،أصحابهمعندفنهبل:قائلوقال،مسجدهفينذفنه:قائلفقال،دفنهفي

عليه،توفيالذي-لمجماللهرسولفراشفرفعيفبض"حيثدفنالأنبئئبض"ما:يقولدىاللهرسول

فرغوااذاحتى؟الرجالدخلأزسالأ،عليهيصلون-جمن!اللهرسولعلىالناسدخلثم،تحتهلهفحفر

دفنثمجماحد،اللهرسولعلىالناسيؤئمولم،الصبياناذخلالنساءفرغاذاحتىالنساء،أذخل

الأربعاء.ليةالليلوسطمنىلمج!اللهرسول

بنتعمرةعن،عمارةبنتفاطمةامراتهعنبكر،أبيبنعبداللهوحدثني:اسحاقابنقال

حتىع!اللهرسولبدفنعلمناما:قالتعنها،اللهرضيعائشةعن،زرارةبنسعدبنعبدالرحمن

الأربعاء.ليلةمنالليلجوفمنانمساحيصوتسمغنا

الحديث.هذافاطمةحدثتنيوتد:اسحاقبنمحمدقال

:ياللهرسولدفنتولواالذين

،عباسبنوالفضل،طالبأبيبنعليئ:-فياللهرسولقبرفينزلواالذينوكان:اسحاقابنقال

عليئ،يا:طالبابيبنلعليخوليئنجنأوسقالوقد،ع!اللهرسولمولىوشقران،عباسبنوقثم

وضعحين-شقرانمولاهكانوتد،القوممعفنزل،انزل:لهفقالع!د،اللهرسولمنوحطنااللهأنثدك

فيفدفنهاويفترشها،يلبسهالمخرواللهرسولكانقدقطيفةأخذقد-عليهوينىحفرتهفيجمزاللهرسول

-لمجم.اللهرسولمعفدفنت:قالابدا،بغدكأحديلبسهالاوالله:وقالالقبر،

الله:برسولمحهداالناساحدث

فألقيته،خاتميأخذت:يقول،ىيخ!اللهبرسولعهداالناسأحدثأنهيدعيشعبةبنالمغيرةكانوتد



ودقنه!اللهرسولجهاز

673

"هشاملابنالسيرة"

الناسأحدثفأكون-لمجؤ؟اللهرصوللأمسقعمداطرحتهوانما،منيسقطخاتميان:وقلتالقبر،في

عني!.بهعهدا

بنالحارثبنعبداللهمولىالقاسمابيمقسمعنيسار،بناسحاقأبيفحدثني:اسحاقابنقال

زمانفيعليهاللهرضوانطالبأبينجنعليئمعاعتمرت:قال،الحارثبنعبداللهمولاهعن،نوفل

لهفسكب،رجععمرتهمنفرغفلفا،طالبابيبتتءهانيأئمأختهعلىفنزل،عثمانزماناوعمر،

عننسألكجئنا،حسنأبايا:فقالوا،العراقاهلمننفرعليهدخلغسلهمنفرغفلما،فاغتسل،غسل

برسولعهداالناساخدثكانانهيحدثكمشعبةبنالمغيرةأظن:قال،عنهتخبرنااننح!ثأمبر

.عباسبنقثم-لمجحاللهبرصولعهداالناساخدث:قال،نسالكجئناذلكعن،اجل:قالوايك!،الله

-لمجي!%:النبيعهداخر

عائشةان،عتبةبنعبداللهبنعبيداللهعن،الزهريعن،كيسانبنصالحوحدثني:اسحاقابنقال
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